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বিজ্ঞাপন 
অতি সঙ্কোচের সহিত বিজ্ঞানাচার্ধ্য জগদীশচন্দ্র বন্থ মহাশয়ের 

ভূবন-বিখ্যাত আবিষ্কার-বিবরণী বঙ্গীয় পাঠকগণের সম্মুখে 

উপস্থিত করিলাম । বৈজ্ঞানিক বিষয়কে সহজবোধ্য করিয়া 

বাঙ্গালায় লেখা যে কত কঠিন, গ্রন্থ-প্রণয়ন-কালে তাহ। পদে. 

পদে অনুভব করিয়াছি । প্রতি পৃষ্ঠায় হয় ত পাঠক গ্রস্থকারের 

অক্ষমতার পরিচয় পাইবেন । র 
আচাধ্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কাহিনী নান। দেশে নান! 

ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে, কিন্ত যে-দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছেঁন, সে-দেশের ভাষায় তাহ। প্রচারিত না হওয়া, বড়ই ক্ষোভের 

কারণ হইয়া রহিয়াছে । এই ক্ষুত্র গ্রন্থে আচাধ্যবরের সকল 

আবিষ্কার-বিবরণ স্থান পায় নাই, কেবল কয়েকটি স্থলতত্বের 

কথাতেই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে; স্থতরাং ইহা দ্বারা উক্ত ক্ষোভ দুর 
হইবার নহে। বাঙ্গালা ভাষাকে আর দৈন্যের অপবাদ দেওয়া 

যায় না, যে-সকল সম্পর্দে ভাষা এশ্বর্্যশালী হয়, তাহ ভাগ্ারে , 
সঙ্জীকৃত রহিয়াছে । এখন কোন যোগ্যতর ব্যক্তি আচাধ্য বস্ছ, 

মহাশয়ের আবিষ্ষার-বিবরণী আমুজ বাঙ্গাল! ভাষায় বিবৃত করিলে 
ক্ষোভের প্রকৃত নিরাস হইবে । 

গ্রন্স্থ প্রবন্ধগুলির পরস্পরের মধ্যে বিশেষ যোগরক্ষা 

করিবার জন্ প্রয়াস পাই নাই । পাঠক যে-কোনো প্রবন্ধ পড়িয়া, 
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যাহাতে বক্তব্যটিকে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারেন তাহারই চেষ্টা 
করিয়াছি । এজন্ত যিনি পুস্তকখানির আগাগোড়া পর পর 

পড়িবেন তিনি নান! প্রবন্ধে একই কথার পুনরুক্তি দেখিতে 
পাইবেন। যদ্দি ইহাকে দোষ বল! যায়, তবে তাহা ইচ্ছাকৃত 

বলিয়। পাঠকগণের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিতেছি । 

গ্রন্থে ষে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল তাহাদের কতকগুলি 

“প্রবাসী”, “ভারতী”, “উপাসনা”, “বঙ্গভাষা* প্রভৃতি মাসিক 

পত্রে নানা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরম ভক্তিভাজন 

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এবং কাশিমবাজারাধি- 

পতি স্বনামধন্ত বিদ্যোৎ্সাহী মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী 
বাহাছুর গ্রন্থপ্রকাশে যে উৎসাহ দিয়াছেন, তজ্জন্তই এই স্থযোগে 

তাহাদের নিকটে আন্তরিক কুতজ্ঞত৷ প্রকাশ করিতেছি। 

তাহাদের উৎসাহ না পাইলে আমি কখনই ্রস্থপ্কাশে সাহস 
করিতাম না। 

আশ্বিন, ১৩১৯ শ্রীজগদানন্দ রায়। 

বোলপুর 



বিজ্ঞাপন 
দ্বিতীয় সংস্করণ 

“বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার”-এর দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হইল । এই সংস্করণে অনেক বিষয় সহজ ভাষায় নৃতন' 
করিয়া লিখিত হইয়াছে । পুস্তকের শেষ অংশে সার্ জগদীশচন্দ্রে 
আধুনিক আবিষ্কারের স্থুল বিবরণ স্থান পাইয়াছে। এগুলি 
প্রথম সংস্করণে ছিল না। ইহাতে পুস্তকের আকার বাড়িয়া 
গেল। সার্ জগদীশচন্দ্র তাহার আবিষ্কৃত আধুনিক তত্বগুলির 
বিবরণ গ্রস্থকারকে জানাইয়াছিলেন। এই অস্থুগ্রহ হইতে 
বঞ্চিত হইলে পুস্তক অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। গ্রস্থরচনার সময়ে 
যতদূর সম্ভব সরল ভাবায় বক্তব্যগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। 
ইহাতে কতদূর কৃতকার্ধ্য হইয়াছি, পাঠক তাহার বিচার 

করিবেন। 
এই সুযোগে প্রচারক মহাশয়দিগকে আস্তরিক কৃতজ্ঞতা 

জ্ঞাপন করিতেছি । বাংল! ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রস্থ নাই বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। এক এলাহাবাদের ইত্ডিয়ান্ প্রেস্ই নান। 
টবজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ব্্গভাষার টৈন্ত দূর করিবার 
সহায়ত। করিতেছেন। তাহারা বঙ্গঘাসীমাত্রেরই রুৃতজ্ঞতা- 

ভাজন। 

শান্তিনিকেতন, | শ্রীজগদানন্দ রায়। 
জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৪ 
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বিজ্ঞানাচার্ষ্য 

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 
স্প্মাররাটি (টি ৮ ডি 

আচার্য জগদীশচক্দ্র বস্তু 

ভারতের স্থসস্তান বিজ্ঞানাচাধধ্য জগদীশচন্দ্র বন্থর নাম আজ 

জগঘ্বিখ্যাত। বিগ্যাভিমানী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহার অদ্ভূত 
আবিষ্কারগুলির বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ও তাহাদের সত্যতার 

প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া বিশ্মিত হইয়! পড়িয়াছেন। এক কথায় 

বলিতে গেলে অধ্যাপক বস্থ মহাশয় তাহার আবিফারগুলি দ্বারা 

প্রচলিত জীব-বিজ্ঞানের গবেষণার শ্োত ফিরাইয় দিয়াছেন । 
বন্থ মহাশয়ের আবিষ্কারগুলির প্রসার এত বৃহৎ এসং তাহার 

প্রত্যেরটির মধ্যে এত সত্য নিহিত আছে যে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিলেও, আবিষ্কার-বিবরণী বৃহৎ হইয়া ঈাড়ায়। বর্তমান 

গ্রন্থে বস্থু মহাশয়ের প্রধান আবিফারুগুলির আভাস গ্রহণ 

করিয়াই পাঠকপাঠিকাগ্ণকে পরিতৃপ্ত থাকিতে হইবে । 
গত শতাবীর শেষে হ্বর্গায় রাজা রাজেন্দ্লাল মিত্র ও 

কাশীনীথ ত্রিম্বকষ তৈলজ গ্রভৃতি কয়েকটি ভারতবাপী প্রত্বতত্ব ও 



ই জগরদদীশচন্দ্রের আবিষ্ষার 

শাস্ত্রীয় গবেষণায় মুরোপে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্ত 
বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে পাশ্চাত্য প্রতিপত্তি সমগ্র ভারতবর্ষে একক 

জগদীশচন্দ্রই পাইয়াছেন। বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল জর্শানি, ফ্রান্স, 
ইংলপু, আীমেরিক। প্রভৃতি দেশের বিস্ময়াবিষ্ট বিদ্বন্মগুলীর সমক্ষে 

€বদীগ্রহণ করিয়া! নানা প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতবাদের ভ্রমগ্রদর্শন, 

এবং পারিষদগণের উথাপিত কুট্তর্কের শতধা খণ্ডন, কেবল 

জগদীশচন্দ্রের গৌরবের কথা নয়,_-এই ব্যাপারে সমগ্র ভারত 

গৌরবান্বিত হইয়াছে । অধ্যাপক বন্থুর জয়-বার্তা ভারতে 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠায় মগল-শঙ্ঘধ্বনি হউক, ইহাই জগদীশ্বরের 
নিকট আমাদের একমাত্র প্রার্থনা । 

আচাধ্য জগদীশচন্দ্র ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৩০এ নবেম্বর তারিখে 

জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পৈতৃক নিবাস ঢাক! জেলার 
বিক্রমপুরে । পিতা স্বর্গীয় ভগবানচন্্র বন্থ, ফরিদপুরের ডেপুটি 
মাঞ্জিষ্েটে ছিলেন। দু এবং উদার চরিত্রের জন্ত তিনি সর্বব- 

জনপ্রিয় ছিলেন। গতাম্ুগতিক-ভাবে যাহাতে প্রজ্রের শিক্ষা 

না হয়, ভগবানচন্ত্র তৎগ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তাহার 

প্রতিষ্ঠিত যে টেকৃনিকাল বিদ্/ালয় ছিল, বালক জগদীশচন্র 
তাহাতে নিজের হাতে ছ্বৃতার ও কামারের !কাজ করিতেন। 

হুক যন ত্রনির্মাণে জগদীশচন্দ্রের যে নিপুণতা দৃষ্ট হয়, তাহার 
বীজ সেই সময়ে তাহার হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল। ইহার প্রথম 
বিজ্ঞানশিক্ষা! কলিকাতা সেপ্ট জেভিয়ার্স কলেজে আরম; হয়। 

এই বিদ্যালয় হইতে সুখ্যাতির সহিত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
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হইয়া বিলাতের কেমৃত্রিজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্ট কলেজে ১৮৮১ 
অন্দে পদার্থবিচ্ভা অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। বিলাত হইতে 

সিবিল সার্ধ্বিস্ পরীক্ষা দিয়া জজ ও ম্যাজিষ্ট্েটে হন ইহাই 
জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পিতা, পুত্রের যোগ্যতা বিশেষ 

রূপে জানিতেন। তিনি জগদীশচন্দ্রকে বৈজ্ঞানিক হইবার জদ্য 

পরামর্শ দ্িলেন। ক্রাইষ্ট কলেজে, জগদীশচন্দ্র ভূবনবিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক লর্ভ রালের কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া, প্রসিদ্ধ 
ক্যাভেত্ডিস্ পরীক্ষাগারে নান! জটিল ও কৌশলসাধ্য পরীক্ষায় 

নিযুক্ত হইলেন। অধ্যাপক বন্থ মহাশয়ের যন্ত্রচনা-নৈপুণ্য 
সেই স্থুশিক্ষার ফলস্বরূপ উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 

ইংলগুগমনের তিন বৎসর পরেই ইনি লগ্ডনের বি, এস-সি, 

ও কেম্ত্রিজের ট্রাইপস্ পরীক্ষায় একসঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ইহার 

পরেই ১৮৮৫অবে! জগদীশচন্দ্র ভারতে প্রত্যাগত হইয়া কলিকাতা 

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনাকাধ্যে যোগদান করেন । 

এই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারের অবস্থা 

এখনকার মত ভাল ছিল না) উপযুক্ত যন্ত্রার্দির অভাবে বন্থ 

মহাশয় তৎকালে ইচ্ছামত পরীক্ষাদি করিতে পারিতেন না এবং 
তাহার মনোগত মৌলিক গবেষণকগুলিতেও .হস্তক্ষেপ করিতে 

পাইতেন না। অধ্যাপক বন্থ মহাশয়ের, চেষ্টায় এই অন্থবিধা 

কিছুদিন পরে আংশিকভাবে দুরীকৃত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি 

কল্পেজের আধুনিক উন্নত পরীক্ষাগার অনেক বিষয়ে অধাপক্ 

বন্ত মহাশয়ের নিকট খণী। তিনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া 
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দেশীয় কারিগর ঘ্বারা, অনেক মৃল্যবান্ সুক্ষ যন্ত্র কলেজের জন্য, 
নির্মাণ করাইয়াছেন। 

১৮৯৫ অন্ধে অধ্যাপক বন্থ মহাশয় এসিয়াটিকু সোসাইটি 
গ্রহে তাহার মৌলিক গবেষণালন্ধ ফলের প্রথম বিবরণী পাঠ 

করেন। বিছ্যুদ্-উৎপাদক ঈথর-তরঙ্গের কম্পনের দিক্-পরিবর্তন 
অর্থাৎ [২67206019০৫ 006 716০670 7২৪৪, তাহার সেই প্রথম 

গবেষণার বিষয় ছিল । এই ব্যাপারে উপযুক্ত যন্ত্রাভাবে বন্থ 

মহাশয়কে বনু কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল । অবশেষে বৈদাতিক 

রশ্মির দ্রিক্পরিবর্তনের মূল কারণ আবিষ্কার করিয়া, তিনি * 
এই পরিবর্তন ধরিবার একটি সুন্দর যন্ত্র নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । 

নিয়োলাইট্ ও সার্পেন্টাইন্ প্রভৃত্তি প্রস্তরের বৈদ্যুতিক কম্পন- 

পরিবর্তন-ক্ষমতা এই সময়েই আবিষ্কৃত হইয়াছিল । ইহার পরেই 
বৈদ্যুতিক রশ্িস্বদ্ধীয় মৌলিক গবেষণাপূর্ণ ইহার ছুইটি 
সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ইংলগ্ডের প্রসিঞ্ছ ইলেক্টি সিয়ান্ নামক বৈজ্ঞানিক |] 
সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। 

পদার্থবিশেষের ভিতর দিয়া চলিবার সময়ে' ' বৈদ্যুতিক 

রশ্মির পথপরিবর্তিন-নির্ধারণ (17০ 06661701092601) & 0176 

1001065 011২6020001) 065৮8710005 90109620065 ' 00: 076 

1০070 [259 ) সেই সময়ে অধ্যাপক বস্থ মহাশয়ের আর 
একটি গবেষণার বিষয় ছিল। ইঈপ্সিত ফললাভে কৃতকাধ্য 

উুইলে, বন্থ মহাশয় এই আবিষ্কার-বিবরণী ১৮৯৫ সালের ডিন 
মাসের রয়াল্ সোসাইটির এক অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন, 
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এবং পর বৎসর জুন মাসে সেই সভাতেই ত্তাহার আবিষ্কৃত 
তরহ্গ-পরিমাপক যন্ত্রসম্ব্ধে অনেক আলোচন। হইয়া গিয়াছিল। 

“কেবল ইহাই নহে, _জগদীশচন্দ্রের গবেষণার* বিবরণী রয়াল 
নোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সে-সময়ে ইহা 

বিশেষ সম্মানের নিদর্শন বলিয়া স্বীকৃত হইত। কেবল ইহাই 
নহে, জগদীশচন্দ্র রয়াল সোসাইটি হইতে কিছু বৃত্তি পাইতেও 

আরম্ভ করিয়াছিলেন । জগদীশচন্দ্রের এই অযাচিত সম্মান 

লাভে গবর্ণমেণ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। যাহাতে 

তিনি সচ্ছন্দে গবেষণা করিতে পারেন তজ্জন্ফ গবর্ণমেণ্ট 

তরফ হইতে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । 

পাগ্ডত্য ও মৌলিক গবেষণাপটুতার প্রচুর নিদর্শন পাইয়া 
এই সময়ে লগ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ অধ্যাপক বন্থকে 

ভি, এস্-পি, উপাধি প্রদান করেন। ভারত-গভর্ণমেপ্ট ও উদাস 
ছিলেন না, আবিফারের সৌকধ্যের জন্য রাজকীয় ব্যয়ে 

১৮৯৬ সালে বস্থ মহাশয় ইংলণ্ডে প্রেরিত হইখ়াছিলেন । সেই 
বৎসরই লিভারপুল্ বৃটিশ এসোসিয়েসনের এক বিশেষ অধি-, 
বেশনে বৈদ্যতিক রশ্মিদশ্ন্বীয় তাহার যাবতীয় যন্ত্র ও 

পরীক্ষার্দি টৈজ্ঞানিকমণ্ডলীকে দেখাইয়া তিনি সকলকে চমৎকৃত 

করিয়াছিলেন । বিখ্যাত বিছ্যুদ্ববিদ্ 'হার্জ সাহেব ও তাহার 

শিল্বগণ যে-সকল পরীক্ষ। দেখাইতে স্থযোগ পান নাই, নিংসুহায় 
জগদীশচন্ত স্বহন্ত-রচিত ক্ষুত্র যন্ত্র বারা, সেই সকল সুস্ পরীক্ধা* 
'বলীলাক্রমে সথসম্পন্ন করিয়াছিলেন । ১৮৯৫ থৃষ্টান্ষে যখন 
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তার-হীন বার্তাবহ যন্ত্র আবিষ্কার হয় নাই, তখন কলিকাত। 

টাউন্ হলে জগদীশচন্দ্র বৈদ্যুতিক রশ্মির সাহায্যে যে-সকল অদ্ভূত 

পরীক্ষা! দেখাইয়াছিলেন, তাহার কথা আজে দর্শকগণ ভুলিতে 

পারেন নাই। তারহীন বার্তাবহ যন্ত্রের আবিফফষারকগণের মধ্যে 

জগদীশচন্দ্র অন্ততম ছিলেন। ১৮৯৭ থুষ্টাব্ে বস্থু 'মহাশয় 

বৈদ্যুতিক রশ্মিসন্বত্বে আরো ছুটি প্রবন্ধ রয়াল্ সোসাইটির 

অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাহা! লইয়া বৈজ্ঞানিক 

পণ্তিতগণের মধ্যে খুব আলোচন। হইয়৷ গিয়াছিল। 
এই বৈজ্ঞানিক অভিযানে অধ্যাপক বস্থু মহাশয় যুরোপের 

প্রধান প্রধান পরীক্ষাগারগুলি দেখিয়া আপিয়াছিলেন। ফ্রান্স, 

জন্দানি প্রভৃতি সকল দেশেরই প্রধান গ্রধান বৈজ্ঞানিকগণ 
তাহার সংবর্ধন। করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং আবিষ্কারকের নিকট 

নৃতন তথ্যগুলির বিশেষ বিবরণ শুনিয়া সকলেই সস্তোষ লাভ 

করিয়াছিলেন। ইহার পরেই ১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসে 

বস্থু মহাশয় ভারতে প্রত্যাগত হন। 

স্বদেশে আসিয়া কলেজের অধ্যাপনাকার্য নিযুক্ত হওয়া 

সত্বেও, বন্থ মহাশয়ের গবেষণার বিরাম ছিল না । সেই 

বৎসর নভেম্বর মাসেই “কাচ গু বায়ুর রশ্মিপথ পরিবর্তন শক্তিরু” 

( 65000 ) উপর দুইটি সারগর্ভ প্রবন্ধ রয়াল্ সোসাইটিতে 

প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং ইহার অল্পদ্দিন পরেই তাহার আরো 

“শছুইটি গ্রবস্ধ উক্ত সভায় পঠিত হইয়াছিল। কোন গ্রস্থিযুক্ত 

পদার্থের ক্ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক রশ্মি চালনা করিলে রশ্মি- 



আচার্য; জগদীশচন্দ্র বস্থ ন 

তরঙ্গের যে পরিবর্তন হয় (7২০0656100০? 01277520107 01 

[10০00 দ2555 7 05715050 508০6515 ) তাহাই পূর্বোক্ত 

প্রবন্ধ গুলির মধ্যে একটিতে আলোচিত হইয়াছিল। পাটের 
গোছায় গ্রন্থি বাঁধিয়া ব! গ্রস্থিযুক্ত কাষ্ঠ ইত্যাদি লইয়া নান! 
সহজ পরীক্ষায় বন্থ মহাশয় তাহার আবিষ্কৃত তথ্যটি প্রতাক্ষ 

দেখাইয়াছিলেন । ৃ্ | 

_ নানাপ্রকার ধাতুচর্ণের উপর বিছ্যুত্রশ্মির গ্রভাব (95৩- 
[0800 96505 ০1116 0016777)8 20010] 01101761106 2156915) 

নির্দেশ কর! অধ্যাপক বস্থ মহাশয়ের আর একটি গবেষণার বিষয় 

ছিল। কোন ধাতুচুর্ণের উপর বিছ্যুদূরশ্মিপাত করিলে তাহার 

বিছ্যুৎপরিচালন-শক্তি হঠাৎ কমিয়া যায়, বৈজ্ঞানিকগণ এপর্থ্যস্ত 

এই ব্যাপারটিকে ধাতুমাত্রেরই বিশেষ ধর্ম বলিয়! প্রচার করিয়া 
আ'সিতেছিলেন। অনেক ধাতু যে, বৈদ্যুতিক রশ্মিপাতে অধিকতর 
বিছ্যৎ-পরিচালনক্ষম হইতে পারে, অধাপক বন্থু মহাশয় ই 

গ্রবেষণার শেষে তাহ! প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, 

এই সকল পরীক্ষা দ্বার প্রচলিত বিশ্বাসের ঠিক বিপরীত ফল, 
দেখিয়৷ বৈজ্ঞানিকমাত্রেই বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন:। 

এই আবিষ্কারের পরে, পদ্ধার্ত-বিশেষের বিছ্যৎপরিচালনা* 

শক্তির পূর্বোক্ত হ্রাসবৃদ্ধির কারণ নির্দেশ করার জন্ত বন্ধ 

মহাশয় কিছুকাল গবেষণানিরত ছিলেন এবং এই গবেষণার ফল 

১৪০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রয়াল্ সোসাই্টিতে আলোচিত 
হইফ়াছিল। বিছ্যুৎপরিচালন-ধর্দের পরিবর্তন ও, পদার্থের 
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আণবিক অবস্থার ফল; বস্থ মহাশয় এই আবিষ্কার দ্বার! প্রত্যক্ষ 

দেখাইয়াছিলেন । 
১৯০৯ সালের বিখ্যাত পারিস মহাপ্রদর্শনীর বৈজ্ঞানিক 

মহ।সশ্মিলনীতে যোগ দিবার জন্ত নিমন্ত্রিত হওয়ায়, ভারত গভর্ণ- 

মেপ্ট বন্ধু মহাশয়কে আর একবার ফুরোপে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
এই বিদজ্জন-সশ্মিলনীতে ইহাকে সকল আবিষ্কারগুলির বিষয়ে 
বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। প্রদর্শনীর কার্ধ্যশেষে বন্থ মহাশয় 

পুনরাম্ন ইংলগ্ডে গিয়াছিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়াই “জীব 

ওজড় পদার্থের উপর বিছ্যদ্রশ্মির সাড়ার একতা” (9- 
12711) 01 02665 01 চ5150670 50108105 07) 17101851210 

270 11508 5305020065 ) সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ভ্রাভ ফোর্ড 

বৃটিশ এসোসিয়েসনের অধিবেশনে পাঠ করেন; এই প্রবন্ধটি 
আমূল জীববিছ। ও জড়বিদ্যালন্বন্ধীয় নানা অভিনব তথ্যে পূর্ণ 

ছিল। জড ও জীব বৈছাতিক উত্তেজনায় যে ঠিক একই 
প্রকারে সাড়৷ দিতে পারে, বন্থ মহাশয় সাড়ালিপি অঙ্কন 

'করিয়া তাহ! এই সময়ে স্পষ্ট দেখাইয়াছিলেন এবং পদার্থের 
আণবিক বিকৃতি যে পূর্বোক্ত সাড়ার মূল কারণ, ' তাহাও এই 

সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল । জ্রকৌশলে কৃত্রিম অক্ষিপদ্জা নিশ্মাণ 

করিয়া তাহার উপর দৃশ্য ও অদৃশ্য রশ্মির কাধ্য যে, অবিকল 

প্রাণিচঙ্ষয়ই 'অস্থূপ, অধ্যাপক বন্ধ মহাশয়' তাহাও বুটিশ 
এসোসিয়েলনস্থ পণ্তিতমগ্ডলীকে.এই সময়ে দেখাইয়াছিলেন। 
/ ' ইত্লপ্জেণাকিয়া ইহার পরেই জগদীশচন্দ্র ফোটোগ্রাফ-তত্ব ও 
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সজীষ নির্জীব পদার্থে আঘাত-উত্তেজনাজাত ফলের একত৷ 
প্রভৃতি নান! পরীক্ষাদি দেখাইয়া টবজ্ঞানিক-জগতে যে মহা 
আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, পাঠকপাঠিকাগণ তাহার 
কথ] অবশ্যই শুনিয়াছেন। আজও বৈজ্ঞানিক-সমাজে সেই সকল 

'আবিষ্ষার লইয়া! নান! আলোচনা চলিতেছে। লিনিয়ান্ সোসাইটির 

বিশেষ অধিবেশনে নান! পরীক্ষা্দিসহ্ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিখ্যাত, 
বৈজ্ঞানিকগণের মনে বস্থ মহাশয় যে বিস্ময়ের' উদ্রেক করিয়া- 

ছিলেন, সেই বিস্ময় অগ্যাপি অপ্যত হয় নাই। জগদিখ্যাত 

ইংরাঞ্জ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্নার্ মৃত্যুশয্যায় শয়ান থাকিয়াও 
নবস্থ মহাশয়ের আবিষ্ষারগুলির আলোচনার লোভ সম্বরণ করিে 
পারেন নাই। সুস্থ ও সবল থাকিলে তিনি যে, এই বিস্ময়কর 

আবিষ্কারগুলির বিশদ আলোচনা করিতেন, মৃত্যুর কয়েকমাস 
পূর্বে স্পেন্সার সাহেব অধ্যাপক বন মহাশয়কে তাহা রি 
ছিলেন। 

দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক অভিষান শেষ করিয়! এবং পরে আমেরিকায় 

ভ্রমণ করিয়া জগদীশচন্দ্র ভারতে প্রত্যাগত হইয়াছেন ।" 

সর্বত্রই পণ্ডিতমগ্ডলী তাহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন | দীর্ঘ 
কাল অবিরাম শ্রম করিয়া এবং নাসা বিষয়ের মৌলিক গবেষণা 

শেষ করিয়াও তাহার অস্ুসন্ধিৎসা চরিতার্থ হয় নাই, তিনি আজও 

নানা বিষয়ের গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। 

স্থদীর্ঘকাল আমেরিকা ও ইংলগ্ডে থাকিয়া বনু মহাশয় তাহার 

আবিষারগুলির স্ুুসাধনের খুব সুযোগ পাইয়াছিলেন বলিয়া 
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আমাদের মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্থসঙ্জিত পরীক্ষাগারের 

লাহায্য ব্যতীত তিনি অধিক কিছু সুবিধা পান নাই, বরং 

তাহাকে নান! অন্থবিধাই ভোগ করিতে হইয়াছিল। স্থপরামর্শ 
দেওয়! দুরে থাকুক, যাহাতে বস্থ মহাশয়ের আবিষ্কারগুলি চাপা 

থাকিয়! যায়, তজ্জন্ত কতকগুলি লোক যথাপাধা চেষ্টা করিতে 
ত্রুটি করেননাই। কোন এক বিখ্যাত জীবতত্ববিদ্ বন্থ মহাশয়ের 
একটি আবিষ্কারের বিবরণ কোন সথযোগে জানিতে পারিয়া, 

সেটাকে স্বাবি্কৃত ব্যাপার বলিয়! প্রচার করিতেও কুষ্ঠিত হন 

নাই। সত্যের জয় ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন জগতের অখণ্ড 
নিয়ম,-তাই বস্থু মহাশয় নানা বাধাবিস্বের কুহেলিকা ভেদ 

করিয়া আজ অক্ষতভাবে দ্রাড়াইয়াছেন। ভারত-গবর্ণমেন্ট, 
' প্রথমে জগর্দীশচন্দ্রের উপরে স্বদৃষ্টিপাত করেন নাই। রয়াল 
সোসাইটি কর্তৃক সম্মানিত হইলে গবর্ণমেণ্টও নানাপ্রকারে 
জগদীশচন্দ্রকে সম্মান দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। গত 
১৯০৩ সালে তিনি 0, [... এবং ১৯১১ সালে 0. 5. 1. 

উপাধি প্রাঞ্চ হইয়াছিলেন। তাহার পরে ১৯১৭ সালে তাহাকে 

“সার” উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল। জগদীশচন্দ্র 
বিদেশ ভ্রমণের বিরাম নাই । & গত ১৯১৫ সালে তিনি বছু দেশ 

ভ্রমণ করিয়া তাহার আবিষ্কার সর্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন । 
ইহার পরেও পৃথিবীর নানা বিজ্ঞান-সভা ও বিশ্ববিদ্তালয় কর্তৃক 

আমন্ত্রিত হইয়া তিনি বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সর্ধত্র পরম 

সমাদরে সম্বদ্ধিত হইয়াছেন। আজ তিন বংসর হইল রয়াল 
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সোসাইটি, তাহাকে সোসাইটির সদস্য নির্বাচন করিয়া পরম 
সম্মানিত করিয়াছেন । এ সম্মান সাধারণ বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যে 
ঘটে না। পৃথিবীর মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তাহারাই ইহা 
লাভ করেন। জগদীশচন্দ্রের এই সম্মানে সমগ্র প্রাচ্য দেশ 

আজ গৌরবান্থিত হইয়াছে । | 
কলিকাতার “বস্থ গবেষণা-মন্দির”, (1155 7956 চ69270) 

[09016866) জগদীশচন্দ্রের একটি অক্ষয় কীর্তি। সরকারী কার্য 

হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ১৯১৬ সালে এই বিজ্ঞান- 

মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। হাতের কাছে ভালো পরীক্ষাগার 
না থাকায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা যে কত বাধ প্রাপ্ত হয়, তাহা 

তিনি ভুক্তভোগী হুইয়া জানিতেন। তাই, আজীবন-সঞ্চিত 

পর্বন্ব দান করিয়া তিনি এই গব্ষণা-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়া- 

ছিলেন। দেশ-বিদেশের বহু যুবক আজ জগদীশচন্দ্রের শিশ্াত 

গ্রহণ করিয়া সেখানে গবেষণা করিতেছেন। আমাদের 

তক্ষশিল] ও নালন্দা বিশ্ববিদ্ঠালয় প্রাচীনকালে দেশ-বিদেশ হইতে 

শিক্ষার্থীদিগকে আহ্বান করিয়া নানা বিদ্যা শিক্ষা দিত। 
জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-মন্দির সেই প্রকার মহা-বিদ্ভালয়ে পরিণত 

হউক ভগবানের নিকটে আজ ঞ্তাহাই প্রার্থনা করিতেছি । 

তাহার গবেষণা-মন্দির অতি অল্পলকালের, মধ্যেই ভারতের একটি 

মহাতীর্ঘথ হইয়া এ্াড়াইয়াছে। সৌমামৃত্তি ও প্রতিভার 
দীপ্তবহ্ি আচাধ্য বস্থ মহাশয়ের ব্যক্তিগত জীবনের কথা 

বিশেষভাবে বলিবার আজও সময় আসেনাই। তাহার স্বাভাবিক 



১২৭ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ষার 

(বিনয় সৌজন্ত, আড়ম্বরহীনতা ও নিরভিমানতা আমাদের 
প্রবীণ পিতামহগণের প্রর্কত হিন্দুত্বের ছবি মনে করাইয়া দেয়। 

আমরা কবির ভাষায় আচাধ্য জগদীশচন্দ্রকে সক্কোধন 

করিয়া! বলি, 

“হে তপন্বী, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জনে 
উত্তিষ্ঠত ! নিবোধত !' ডাক শান্ত্-অভিমানী জনে 

পা্ত্যের পণ্ডতর্ক হ'তে! স্থবৃহৎ বিশ্বতলে 

ডাক মূঢ় দান্ভিকেরে ! ডাক দাও তব শিল্তদলে-__ 

একত্র ধাড়াক্ তার। তব হোম-হুতাগ্রি ঘিরিয়া ! 

আর বার এ ভারত আপনাতে আস্গৃক্ ফিরিয়া 

নিষ্ঠায় শদ্ধায় ধ্যানে-_-বস্থুক সে অপ্রমত্ত-চিতে 

: লোভহীন দ্বন্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে 1” 



বৈছ্যুতিক-তরঙ্গ বা অদৃশ্যালোকের প্রকৃতি 

যদি একগাছি লৌহতারের প্রাস্তদ্বয় দুইটি কীলকে খুব 

ঈথভাবে আবদ্ধ করিয়া, পরে তারটি টানিয়৷ ছাড়িয়া দেওয়া 

যায়, তাহা হইলে সেটি কিয়ংকাল উভয় পার্খে আন্দোলিত 

হইয়া স্থির হইয়া পড়ে,__শিখিল তারের কম্পন হইতে কোন 

শবই উৎপন্ন হয় না। কিন্তু তার পর সেটি খুবটানিয়া 
কীলকবদ্ধ করিলে, অঙ্কুলির মৃদু স্প্শেই তার স্পন্দিত হইয়! 

মধুর শব্দ উৎপাদন করিতে থাকে। এই সহজপরীক্ষণীয় 
ব্যাপারটির সহিত আমরা সকলেই চিরপরিচিত,-_কিস্তু প্রথমে 
কীলকবছধ তস্তর““নীরবতা এবং তৎপরক্ষণেই আবার তাহার 
মুখরতার কারণ কি? 

তছুত্বরে বিজ্ঞানবিদ্[ বলেন,-কোন প্রকার তন্ত 
আন্দোলিত হইলেই, পার্শস্থ বায়ুরাশিও তাহার সংস্পর্শে ঠিক 
সেই প্রকারে স্পন্দিত হইতে থাকে, তার পরে উক্ত বায়ুরাশির 

কম্পন শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করিলেই, শব্ব-জ্ঞানের উৎপত্তি 

হয়। কিন্তু মানব-অবণেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা বড়ই সঙ্কীর্ণ, এজন্য 



১৪ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

বায়ুর কম্পনমাত্রই কর্ণপ্রবিষ্ট হইলে শব্দ-জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। 

শিথিল তারের ধীর আন্দোলন হইতে যে-সকল বাযু-তরঙ্গ 
উৎপন্ন হয়, স্পন্দনসংখ্যার অল্পতা প্রযুক্ত সেগুলি আমাদের কর্ণে 

প্রবেশ করিয়াও অক্ষম শ্রবণেন্দরিযনকে উত্তেজিত করিতে পারে 

না--এজন্তয শ্রথ তারের শব শ্রবণে আমরা চিরবঞ্চিত। 

গ্রতঘ্যতীত বায়ুরাশির অতিদ্রত স্পন্দনজাত উচ্চ স্থরও আমরা! 

শুনিতে পাই না,-অতি*উচ্চ এবং অতি “খাদ” উভয় শব্ধ 
গ্রহণেই আমাদের কর্ণ বধির,__-এই দুই সীমার মধ্যবর্তী কেবল 
মাত্র এগারটি গ্রামের “পর্দ।* দ্বার যে সকল শব উৎপন্ন হইতে 

পারে, তাহাই মানব-শ্রবণেন্দ্িয়-গ্রাহ । * 

বাষুর স্পন্দন হইতে যে-প্রকার শব্দের উৎপত্তি হয়, ঈথর 
বা 'আকাশ” নামক ব্রহ্মাগুব্যাপী এক অতি সক্ষম ও স্বচ্ছ 

পদার্থের কম্পন হইতে সেইরূপ আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

ঈথব-হিল্লোলগুলি বামুতরজের ন্যায় দর্শনেন্দ্রিয়ে গ্রবেশ লাভ 

করিয়া আমাদের আলোক জ্ঞান উৎপাদন করে,--কিস্ত 

এখানেও শরবণেন্দ্রিয়ের পূর্বববিত অক্ষমতার স্ক্ায়, মানব-চক্ষুর 

দৃষ্টিশক্তিরও আমরা একটা সীমা দেখিতে পাই। এই সীমা 
কর্ণের অবণশক্তির সীম৷ অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ। 
চটি টি নি রিনি নীরা িটিনা তারার 

* পরীক্ষা বার! দেখ! গিয়াছে প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশের অনধিক বার বায়ুর 

কম্পন হইন্সে যে শব্ধ উৎপন্ন হয়, তাহ। আমরা শুনিতে পাই না--আবার 

সেকে্ডে ৩৪৮** বারের অধিক কম্পনজাত উচ্চশবাও আমর! অনুভব করিতে 

পারি না। 



বৈছ্যাতিক-তরঙ্গ বা অনৃশ্যালোকের প্রতি ১৫: 

পূর্ধ্বে বল! হইয়াছে, অতি উচ্চ ও অতি খাদেরঃ সবরের 

মধ্যবর্তী এগারটি গ্রামের, শব্ধ মানব-শ্রবপেক্িয়-গ্রাহা, কিন্ত 

মানব-চক্ষু আকাশকম্পনজাত রক্তপীতাদিযুক্ত কেবল একটি 
গ্রামের আলোক দেখিতে পায়। প্রতি পেকেণ্ডে চারি শত 

লক্ষ কোটা বার * ঈথর স্পন্দিত হইতে থাকিলে, তদ্বারা 

আমাদের দৃশ্যমান প্রাথমিক-আলোকের ( রক্তবর্ণের ) জ্ঞান 

জন্মে, তার পর স্পন্দনসংখ্যা ক্রমে* বৃদ্ধি পাইলে গীত, হরিৎ, 

ভায়লেট ইত্যাদি আলোকের জ্ঞান উৎপন্্র হইতে আরম্ভ 

করে। কিন্তু ্পন্দনমাত্রা ক্রমে পূর্বোক্ত সংখ্যার দ্বিগুণ হইয়া 
পড়িলে, মানব-চক্ষুর আর সেই স্পন্দনজাত আলোক-অনুভূতির 

ক্ষমতা থাকে না। 

স্থল কথায় বলিতে গেলে,__রক্ত-বর্ণোৎ্পাদ্ক স্পন্দন অপেক্ষ?, 

ধীর এবং ভায়েলেটে আলোকজনক কম্পন অপেক্ষা দ্রুত, 

ঈথর-কম্পন দ্বারা যে সকল বর্ণ বা আলোক উৎপন্ন হয়, 

মানব-চক্ষু তদ্দর্শনে বঞ্চিত। কেবল এক “সণ্চক'-যুক্ত একটি 
হারমোনিয়ম্ পাইলে, দক্ষ বাদককে যেমন ্ষত্র যন্তস্থ কয়েকখানি 
পর্দা টিপিয়া কোন প্রকারে সঙ্গীত-লালস৷ তৃথ্ধ করিতে 

হয়--আমাদিগকেও সেইপ্রকার বিধাতার ইচ্ছায় ক্ষুত্্র- 

শক্তিযুক্ত চক্ষর সাহায্যে কেবল লোহিতাদদি কয়েকটি মৌলিক 

পা 
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১৬ জগদীশচক্দের আবিফার 

বর্ণ %& তাহার কয়েকটি যৌগিক বর্ণ দেখিয়। পরিতৃপ্ত থাকিতে 

হয়। 
পূর্বোক্ত ধীর ঈখর-কম্পনজাত আলোক আমাদের চক্ষু বা 

পর কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্থ নয় বলিয়া এবং আরও নানা 
কারণে, অদৃশ্ঠালোকের প্রকৃতিগত কোন তথ্যই 'বহুকাল 
আবিষ্কৃত হইয়া উঠে নাই,--কেবল লোহিতালোক-উতৎপাদ্দক 
ঈথর স্পন্দন অপেক্ষা! কিন্ছিৎ ধীরস্পন্দন দ্বারা তাপ উৎপন্ন 

হয় ইহাই আমাদের পরিজ্ঞাত ছিল। স্ুবিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ 
আচার্যা হার্জ ( [67 ) ও তাহার শিষ্যবর্গ, উক্ত ইন্দরিয়াগ্রাহ 
ধীর ঈথর-ম্পন্দনকে “বৈদ্যুতিক তরঙ্গ” আখা প্রদান করিয়া 

তৎসম্বন্ধে অনেক গবেষণা! আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং বৈছ্যৃতিক 

প্রক্রিয়ায় ইচ্ছান্থরূপ ধীর ঈথর-্পন্দন উত্পাদন করিবার 
একটি উপায়ও উদ্ভাবন করিয়াছিলেন । কিন্তু অচিস্তনীয় বিশ্ব 

আসিয়া তাহাদের মহদাবিষ্ষাব-সাধনের পথে বাধা প্রদান 

করিল ;--গবেষণা অধিক দূর অগ্রসর না হইতেই হার্জ সাহেবের 
আকন্মিক শোচনীয় মৃত্যুতে সকল আয়োজনষ্ ব্যর্থ হইয়া 
'গেল। নিশ্চিতরূপে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপাদন করা এবং 

যস্ রোগে তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করা অতীব ছুঃসাধ্য, 

এই কারণে অনেকদিন অবধি পূর্বোক্ত অনৃষ্ঠালোক বা 
“বৈদ্যুতিক তরঙ্গসন্বন্ধীয় গবেষণার বিশেষ উন্নতি হয় 
নাই;--ভারতের স্থ্সস্তান ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বন্থ মহাশয় 
স্বহস্যনিশ্মিত যন্ত্রসাহায্যে তৎসন্বস্ীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ই 



বৈছ্যুতিক-তরক্গ' বা অদৃশ্ঠালোকের প্রকৃতি , ১৭ 

আবিষ্কার করিয়া সমগ্র জগৎকে ম্তম্তিত করিয়াছিলেন। 

নানা প্রতিকূল অবস্থায় কলিকাতার ন্ভায় স্থানে বাস 

করিয়া একটা মহ্দাবিষ্কার সাধন করা বাস্তবিকই 
বিল্ময়ের কথা, এবং ইহা যে আবিষর্তীর অদম্য উৎসাহ ও 

অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক তাহাতে আর অগুমাত 

সন্দেহ নাই। 

অধ্যাপক বন্থর সমগ্র যন্ত্রটি সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, 

এবং ইহার প্রত্যেকটিকেই উদ্ভতাবকের অসামান্য সুক্ষদর্শন এবং 

শিল্পকুষ্খলতার চরমাদর্শ বলা! যাইতে পারে। যঙ্ত্রের প্রথমাংশ 

দ্বারা বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় পুর্ববণিত ইন্দ্রিয়াগ্রাহ ঈথর-তরজ 
বা “বৈছ্যতিক-তরঙ্গ” উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ইহার দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় অংশে উক্ত তরঙ্গের অস্তিত্-পরিজ্ঞাপন ও 

তৎসন্বস্বীয় নান! পরীক্ষা্দি-প্রদর্শনকার্ধ্য স্সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থ। 

আছে। 

তরঙ্গোৎ্পাদক প্রথম অংশটি এ-প্রকার স্থকৌশলে নির্মিত 

যে, সামান্য চাপ দিয়া যন্ত্রস্থিত একটি “ম্প্রিং ঈষৎ টিপিলেই 
দর্শকগণের অলক্ষ্যে অদৃষ্ঠালোকের “বৈছ্যতিক-তরঙ্গে” সমগ্র 
পরীক্ষাগার পূর্ণ হইয়৷ পড়ে। 

সাধারণ আলোকে, অতি মম ঈথর-কম্পন হইতে আরম্ত 

করিয়া, ভায়লেট বর্ণোৎপাদক তরঙ্গ অপেক্ষাও ভ্রুততর নানা 
শ্রেণীর স্পন্দন সর্বদাই বর্তমান থাকে, তাহা হইতে কেবল 

অদৃশ্ঠালোক-উৎপাদক ধীর তরঙ্গগুলি নির্বাচন করিয়া লওয়া 

গু 
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বড়ই কঠিন হয়। অধ্যাপক বন্থু এই যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া, 
কেবলমাত্র অদৃশ্তালোক-উৎপাদক “বৈছ্যতিক-তরজ”-উৎপাদলেনর 
একটি সুন্দর উপায় স্থির করিয়াছেন । 

ইহার যন্ত্রের দ্বিতীয় অংশটির গঠননৈপুণ্য ও কার্য আর৪ 

বিস্ময়জনক । 
পূর্ব্বে বল! হইয়াছে, “দর্শনেক্্িয়ের গঠনের দোষে আমর 

ধৈছাতিক তরঙ্গের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি না,-ধীর 
বৈছাতিক-তরঙ্গজাত আলোকসন্বন্ধে মানব-চক্ষু চির-অন্ধ। 

“বৈছ্যতিক-তরঙ্গ” ব্যতীত বহুবিধ অনৃশ্ঠ আলোক বিদ্যমান 
আছে, আমর] অসীম আলোক-সাগরে নিমজ্জিত থাকিয়াও 

অন্ধবৎ অবস্থায় আছি।” অধ্যাপক বন্থ এক কৃত্রিম চক্ষু” 

নির্শাণ করিয়া সেই অসীম ও অদৃষ্টপূর্ব “আলোকরাশিকে 
ইন্দ্রিয্গ্রাহ করিয়াছেন । 

পাঠক-পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, আমাদের 
সক্ষিগোলকের পশ্চান্তাগে একখানি পর্দা থাকে, বহিযস্থ 

পদার্থের আলোক-ময় ছবি সেই পর্দায় পতিত হইলেই তাহার 
রাসায্মনিক অবস্থা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে 

উক্ত পার্দা-ব্যাপ্ত ন্বায়ুজাল উত্তেজিত হইয়া, (সম্ভবতঃ) কোন 

বৈছ্যতিক প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্ষের অংশবিশেষে আঘাত প্রদ্দান করিতে 

থাকে ।-_ মস্তিষ্কের এক নির্দি্ই অংশের এই প্রকার উত্তেজনাই 
আমাদের দৃষ্টি-জ্ঞানের কারণ। অধ্যাপক বন্থুর দ্বিতীয় যন্ত্রটির 
কাধ্য কতকটা অক্ষি-তিরক্করিণীতে (£২০69) পতিত আলোকের 



£বছ্যতিক-তরঙ্গ বা অদৃশ্তালোকের প্রকৃতি ১৯ 

'অঙ্থরূপ। অক্ষিগোলকের পশ্চাৎস্থিত পর্দার ন্তায়, ইহাতে 
রাসায়নিক-্রব্য-গঠিত একখানি পর্দা সংলগ্ন থাকে, অনৃশ্তা- 
লোক-উৎপাদক বৈছ্যাতিক-তরঙ্গ তাহাতে পতিত হইবামাত্র, 
“ুইটি তার দ্বারা বিদ্যুৎ বাহিত হইয়া তাহা যন্ত্রস্থিত একটি 
তড়িত্বীক্ষণ (0918770076667) যস্ত্রকে আন্দোলিত করিতে থাকে 
কিন্তু এই আন্দোলন অতীব মৃছ,--এই নিমিত্ত ইহা! হঠাৎ দর্শক- 
গণের চক্ষে পতিত হয় না । এজন্ত তড়িদ্ীক্ষণ যন্ত্রে * একখানি 
ক্ষুত্র দর্পণ আবদ্ধ থাকে, এবং তাহার পার্েই একটি দীপ 
সঙ্জীকৃত রাখা হয়, পরীক্ষা! আরস্ের পূর্বে স্থির দর্পণ হইতে 
দীপালোক-রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া সম্মুখস্থ দেওয়াল বা পর্দদায় 
আসিয়া অচঞ্চল অবস্থায় পতিত থাকে, তার পরে পরীক্ষা- 
কালীন পূর্বোক্ত প্রকারে তড়িছ্বীক্ষণের সহিত দর্পণ আন্দোলিত 
হইতে আরম্ভ করিলেই, দেওয়ালে পাতিত প্রতিফলিত আলোকও 
দর্শকগণের সম্মুখে ইতন্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকে । 

বিজ্ঞানবিদ্গণ এপর্যন্ত ইন্জিয়াগ্রাহ ঈথর-তরঙ্গের যে কল্পনা 
করিয়া আমিতেছিলেন, অধ্যাপক বন্ধ মহাশয় পূর্বোক্ত প্রকারে 
তাহার অস্তিত্ব দর্শকমাত্রকেই প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন । 

এখন পাঠক-পাঠিকাবর্গ প্রশ্ন করিতে পারেন,_“যন্ত্রজাত তর 
যে বাস্তবিকই ধীর ঈধর-কম্পনোৎপন্ন অনৃশ্তালোকের তরঙ্গ, 

* এই ঘন্তের সাহায্যে অতি মৃদু তড়িতগ্রবাহের অস্তিত্বের লক্ষণ এবং? 

তাহার শক্তির পরিমাণ নির্ণর্ন করিতে পারা যায় । 
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তাহার প্রমাণ কোথায়? এটি রহস্যময়ী প্রকৃতির অনস্ত রহণ্ত; 
ভাগ্ডারবিচ্ছিন্ন কোনও একটা, অপরিজ্ঞাত ও অৃষ্টপূর্বব ব্যাপার 
হইতে পারে না৷ কি?” নান! পরীক্ষা দ্বারা সাধারণ আলোক্- 
তরঙ্গের সহিত বৈদ্যুতিক স্পন্দমনের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য এই কলের 
সাহায্যে সপ্রমাণিত হইয়াছে । বৈছ্যতিক-তরঙ্গ ও আলোক- 
তরঙজ্ের সাদৃশ্টের প্রমাণ পাঠক পর প্রবন্ধপাঠে জানিতে, 
পারিবেন। ] 



বৈছ্যতিক-তরঙ্গই কি অদৃশ্যালোক- 
উৎপাদক আকাশতরঙ্গ ? 

অধ্যাপক বস্থু তাহার যস্ত্রসাহায্যে কি প্রকারে বৈছ্যত্তিক- 

তরঙ্গ উৎপাদন করিয়া তাহার অস্তিত্বের সহজ প্রমাণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তদ্বিবরণ পূর্ববপ্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এখন 
পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,_এই. বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ যে 
ধীর ঈথর-স্পন্দনজাত অদৃশ্তঠালোকের তরঙ্গ, তাহার প্রমাণ 
কোথায়? জগদীশ বাবুর অদম্য উৎসাহ কেবল বৈদ্যুতিক 
হিল্লোল উৎপাদন-প্রসঙ্গে পর্যযবলিত হয় নাই, অদৃশ্তালোক- 
তরঙ্গ ও বৈদ্যুতিক-হিল্লোল যে, একই শ্রেণীর আকাশ-স্পন্দন 

হইতে উৎপন্ন, অধ্যাপক মহাশয় তাহা প্রতিপন্ন করিবার অন্য 

বন্থবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন । র 

শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানের একটা প্রধান অঙ্গ । বিধাত! নান! 

'লজীব ও নিজ্জীব পদার্থ স্ষ্টি করিয়! যথেচ্ছা জগতের চারিদিকে 
ছড়াইয়৷ রাখিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক সেইগুলি বহু যত্বে আহরণ 
করিয়া তাহাদের গুণ, ধন্ম ও পরস্পরের সাদৃশ্য আবিফার 

করিয়া শ্রেণীবিভাগ করিয়া থাকেন। বাহ অনৈক্য বৈজ্ঞানিক- 
গণের নিকট একট। তুচ্ছ .ব্যাপার। রসায়নশান্র, প্রাণিতত্ব, 
উত্তিদ্-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে এই শ্রেণীবিস্বাগের প্রচুর উদাহরণ 
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দেখা যায় ১--ক্লোরিন্ (00171011176) একট! বায়বীয় পদ্দার্থ এবং 

আইওভিন্ (০৭15) একটা! কঠিন রূঢ় জিনিস, এই মৌলিক 
পদার্থভবয়ের বাহ্ অনৈক্যসত্বেও ইহাদের আশবিক গঠন ও 
রাসায়নিক ধর্মের অভিন্নতা হেতু জড়বিদ্্গণ পদার্থ ছুইটিকে. 

একই শ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। বৈছ্যুতিক-তরজ আমাদের! 
চক্ষুর অক্ষমতা প্রযুক্ত ইন্রিয়াগ্রাহ হইলেও, ইহ! যে সাধারণ 

আলোকোৎপাদক ইঈথর-স্পন্দনবিশেষ, অধ্যাপক বস্থর যন্ত্র 
সাহায্যে তাহা সহজেই প্রমাণিত হয় । 

পূর্বেই পাঠক-পাঠিকাগণ দেখিয়াছেন, মানব-দর্শনেক্দিয়ের 
শান্তি অতীব সন্থীর্ণ; লোহিতগীতাদি কেবলমাত্র কয়েকজাতীয় 
আলোক আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহা; কাজেই, কেবল সেই অক্ষম 

শক্ষুর সাহাযো লোহিতবর্ণোৎপাদক ঈথর-স্পন্দন অপেক্ষা স্ব 
স্পন্দন অনুভব করা আমাদের সাধ্যাতীত। এই জন্ত অপর 

নিজ্জীব পদার্থের উপর বৈদ্যুতিক তরঙ্গের কাধ্য আবিষ্কার 
করিয়া এবং সেইগুলির সহিত তদবস্থ দৃশ্তমান আলোকের কার্য্যের 

সাদৃশ্য বিচার করিয়া, তার পরে নবাবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক-তরজ 
বাস্তবিকই মৃদু ঈথরতরঙ্গ কি না স্থির করা ত্মাবশ্ক। 

সাধারণ আলোকের স্ুলত$ চারিটি প্রধান কার্য আমরা' 
সহজে দেখিতে পাই । 

১ম,_বর্শোৎপাদন । ২য়, দর্পনাদিতে পতিত বি প্রতি- 
ফলন; ৩য়,-_বিবর্তন অর্থাৎ অসমঘন পদার্থে প্রবেশকালে আলোক- 

রশ্রির পথ-পরিবর্তভন; ৪র্থ,_-কয়েবজাতীয় শ্বচ্ছ ভাসুর 



বৈছাতিক-তরঙ্গই কি অনৃষ্ঠালোক-উৎপাদক আকাশতরঙ্চ? ২৩ 

55 পদার্থে সাধারণ আলোকরশ্মিমাঞ্জরেই সমতলীভবন 
(6০121758007) দৃশ্যমান আলোকমাত্রেরই এই কয়েকটি বিশেষ 

ধর্ম । এত্দ্বযতীত আলোক অর্থাৎ আকাশ-স্পন্দনের আর একটি 

গুণ আছে; কিন্তু সে সম্বন্ধে অল্পই জানা আছে। এই প্রভাবের 

বলেই প্রাণী জীবিত রহিয়াছে, সজীব নিজ্জীব এই বলে সর্বদা 
শ্পন্দিত হইতেছে । এ সম্বন্ধে অধ্যাপক বস্থু মহাশয়ের 

নৃতন আবিষ্কার সত্বরই প্রকাশিত হইবে । 
অধ্যাপক হাটণজ, যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-উৎপাদন করিয়াছিলেন, 

তাহা এক গজ হইতেও অধিক দীর্ঘ । এই প্রকাণ্ড তরঙ্গ 

লইয়৷ পরীক্ষা! করা ও তাহ! হইতে পদার্থের আলোকগত বিবিধ 

ধশ্ব পরিমাণ করা অতিশয় কষ্টসাধ্য এবং কোন কোন 

গুণ নির্ণয় কর অনেক সময়ে অসম্ভব । এই জন্য বন্থ মহাশয়, 
বিবিধ উপায়ে অতিক্ষুত্র তরঙ্গ উৎপাদন করিবার প্রয়াসী হইয়া- 

ছিলেন, এবং এ বিষয়ে কৃতকাধ্যও হইয়াছিলেন। বহু মহাশয়ের 

যন্ত্রের তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে আকাশ-সাগরে ৫০ কোটি বার 

স্পন্দিত হইয়াছে । এই ক্ষুত্র তরঙগসাহায্যে তিনি অনায়াসে 
পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। যাহ হউক ডাক্তার 

বস্থ প্রথম প্রস্তাবোল্লিখিত যুন্ত্রসাহায্যে বৈছ্যতিক তরজ' 

উত্পাদন করিয়া তাহা সেই .তরঙ্গপরিজ্ঞাপক দ্বিতীয় যন্ত্রে 
বথারীতি প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন? এবং তার পর বৈছ্যাতিক-তরঙ্গ 
ছার! যন্ত্স্থিত ক্ষুত্র দর্পণটি আন্দোলিত হইয়। সম্মুখস্থ পর্দায় চ্চজ 
আলোক প্রতিফলিত করিতে থাকিলে, কোন্ কোন্ পদার্থ 



২৪ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

সবার বৈদ্যুতিক-তরঙ্গের গতিরোধ হয় এবং কোন্ পদার্থের 
মধা দিয়াই বা! তরঙ্গ অবাধে বহির্গত হইতে পারে তিনি তাহা 
স্থির করিঘ্াছিলেন। 

একখণড স্থল ধাতৃফলক দ্বারা তরঙ্গের পথ অবরোধ করা 

হইয়াছিল। কোন অস্বচ্ছ পদার্থ সাধারণ আলোকের পথে 
ধরিলে, আলোক যেমন তাহা ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে 

পারে না, এস্থলেও ঠিক সেঁইপ্রকার দেখ গিয়াছিল। স্কুল 

ধাতুফলক দ্বারা বৈছ্যতিক তরঙ্গ অবরুদ্ধ হইয়াছিল, কাজেই, 
তরঙের অভাবপ্রঘুক্ত সেই তরঙ্গবিজ্ঞাপক যন্ত্রের আলো কবিশ্ব 
পর্দায় স্থিরভাবে ছিল । 

তার পর একখও্ড ইষ্টক দ্বার! তরঙ্গ-পথ অবরুদ্ধ কর! হইল? 

পাঠক অবগত আছেন, ইষ্টক সাধারণ আলোকে সম্পূর্ণ 
অন্বচ্ছ; দৃশ্তমান আলোক কোনক্রমেই উক্ত পদার্থ ভেদ 

করিয়া যাইতে পারে না; কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয়, বৈছ্যৃতিক- 
তরঙ্গ ইহার ব্যবধান অপ্রতিহতভাবে অতিক্রম করিয়। 

পরিজ্ঞাপক যন্স্থ দর্পণ সজোরে আন্দোলন করিয়াছিল । 
এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,_যদি বৈদ্যুতিক- 

তরঞ্জ আলোকোৎ্পাদক ঈথর-তরঙ্গজাতীয় হয়, তবে এগ্রকার 
একটা .বিসদৃশ ব্যাপার সংঘটন সম্ভবপর কি? যে-পদার্থ 

সাধারণ 'আলোকের নিকট অশ্বচ্ছ, একই ঈখরকম্পনভাত 
বৈছ্যুতিক-তরঙ্গ বা অদৃশ্তালোকে তাহা কি স্বচ্ছ হইতে পারে ? 

সহসা দেখিলে এই প্রকার সন্দেহ অবশ্তন্ভাবী; কিন্ত 



বৈছ্যাতিক-তরঙ্গই কি অনৃশ্ঠালোক-উৎপাদক আকাশতরঙগ ? ২৫ 

কোন এক নির্দিষ্টসংখ্যক আকাশ-কম্পনজাত আলোক 

পদার্থ-বিশেষের মধ্য দিয়া অবাধে গমন করিতে পারে বলিয়! 

'তদপেক্ষা দ্রুততর বা ধীরতর কম্পনজাত আলোকও যে সেই 
পদার্থ দিয়! নির্বিম্বে বহির্গত হইবে, আলোক-বিজ্ঞানে এ প্রকার 

কোন নিয়ম নাই, বরং তাহার বিপরীত কাধ্যই দেখা যায়। 
কোন নির্দিষ্ট পদার্থ দিয়া আলোক-বিশেষের অবাধ গমন, 

আবার তদ্বারাই অপর আলোকের অবরোধ হওয়ার উদাহরণ, 
সাধারণ দৃশ্ঠমান আলোকেও বড় ছুল্লভ নয়। 

একট] সহজসাধ্য পরীক্ষার কথা বলিলেই বিষয়টা! পরিষ্কার 
হইবার সম্ভাবনা। কোন প্রকারে সবুজ ও লোহিতালোক 
উৎপাদন করিয়া * পরে উক্ত আলোকদঘ্বয় একখানি পর্দার 

পৃথক্ পৃথক অংশে পাতিত করিয়া, একখণ্ড লোহিত কাচ" 

দ্বার! ক্রমে আলোকঘ্বয়ের পথ অবরোধ করিলে, এক অভাবনীয় 

ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। লোহিতালোক উক্ত রক্ত বর্ণের 

কাচের মধ্য হইতে অবাধে বহির্গত হইয়! পর্দায় পতিত 

হইতে থাকে, কিন্তু সবুজ আলোক কোনক্রমেই কাচ ভে 

করিয়া বহির্গত হইতে পারে না। কাজেই দেখা যাইতেছে, 
একই লোহিত কাচখণ্ড হরিদাল্তেকে অশ্বচ্ছ, আবার লোহিত 

আলোকের নিকট হচ্ছ হইয়া পড়িতেছে। স্ত্তরাং অধ্যাপক 

*' একথণ্ড লোহিত কাচের মধ্য দিয় হুর্যকিরণ আসিলে বহির্গত আলোক 

লোহিত হইয়া যায়,-এই প্রধায় সবুজ কাঁচের দ্বার! সহঙ্গে হরিদালোক 

উৎপন্ন কর! যাইতে পারে। 



হ্ জগন্দীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

বহ্থুর পরীক্ষায় সাধারণ আলোকে অন্বচ্ছ ইষ্টকখণ্ডটি বৈদ্যুতিক- 
তরঙ্গের নিকট স্বচ্ছ হওয়া! বিস্ময়কর নয়; পক্ষান্তরে সাধারণ' 

আলোকের তরঙজ-বিশেষ যেমন কোন পদার্থের মধ্য দিয়া 

অবাধে বহির্গত হয়, আবার কোনও পদার্থে যেমন অবরোধ 

প্রত হয়, বৈছ্যুতিক-তরঙ্গেও ঠিক তদনুবূপ ঘটনা লক্ষিত 
হয় বলিয়া, বৈছ্যাতিক-তুরঙ্গ যে সেই ইঈথরকম্পন-জাত 
অদৃশ্যালোক-তরঙগ ব্যতীত আর কিছুই নয়, তাহা অবিসম্বাদে 
সিদ্ধান্ত কর হইয়াছিল । 

পাঠক অবশ্তই দেখিয়াছেন, সাধারণ দর্পণ বা মস্থণ 
ধাতুফলকে বক্রভাবে আলোকরশ্মি পাতিত করিলে, নিকটবর্তী 
দেওয়াল বা অপর পদার্থে আলোক প্রতিফলিত হইয়া পড়ে। 

*এই প্রতিফলনের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে ;--দর্পণের যে 
স্থানে আলোকরেখ। পতিত হয়, সেই স্থল হইতে ইহার তলের 
সহিত এক লম্বরেখ! কল্পনা করিলে, আপতিত ও প্রতিফলিত 
আলোকরেখাঘয় সকল ক্ষেত্রেই উক্ত কল্পিত লম্ব-রেখার 

সহিত সমান সমান কোণ উৎপাদন করিয়া থাকে । বৈদ্যুতিক- 
তরঙও পূর্বোক্ত নিয়মান্ছসারে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। 
এই প্রতিফলন-সন্বন্বীয় পরীক্ষায় বন্থ মহাশয় প্রথমে তাহার 
'ঞ্উৎপাদক হন্তরদ্ধারা তরঙ্গ, উৎপাদন করিয়া, ইহা একথণ্ড ধাতব 

দর্পণে পাতিত করিয়াছিলেন, এই ধাতব ব্যবধানে তরঙ্গ অবরুদ্ধ 
হইয়া গেল; কাজেই, দর্পণের পম্চাৎস্থিত সেই বিজ্ঞাপক যঙ্করে 
তরঙ্ের অস্তিত্বের কোন চিহুই লক্ষিত হইল না, কিন্তু এ 



বৈছ্যাতিক-তরঞ্বই কি অনৃশ্তালোক-উৎপাদক আকাশতরঙ্গ ? ২৭ 

প্রকার অবস্থায় দর্পণে পতিত হইলে সাধারণ আলোক যেন্দিকে 
প্রতিফলিত হয়, ঠিক সেই দিকে তরক্গবিজ্ঞাপক যন্ত্রটি রাখায় 

তরঙ্গের অস্তিত্বলক্ষণ স্পষ্টই দৃষ্ট হইয়াছিল । ইহার পরে 
তরঙজের আপত (40819 ০1 10010610005) এবং প্রতিফলন 

(4108165 ০1 1506067070. ) কোণদ্য় পরিমাপ করায় উভয় 

কোণেরই পরিমাণ সমান দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। | 
এই ত গেল প্রতিফলনের কথা ; এখন বিবর্তন অর্থাৎ কোন 

পদার্থ হইতে অসমঘন পদার্থে প্রবেশকালে আলোকপথের 
যে পরিবর্তন (1.62:80007) ) দেখা যায়, বৈছ্যতিক-তরঙেও 

তাহা লক্ষিত হয় কি না দেখা যাউক। 

এই বিষয়টি বুবিবার পূর্বে আলোকবিবর্তন-ব্যাপারটার৷ 
সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্তক। পাঠক" পাঠিকাগণ' 

বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন, একটি সরল দণ্ড বক্রভাবে 

মাংশিক জলম্গ্র করিলে, দগ্ডটিকে তখন আর সরল বলিয়! 

বোধ হয় না, তাহার জলনিমজ্জিত অংশটিকে স্পষ্ট বাকা 

দেখায়। এই দৃষ্টি-বিভ্রমটি আলোক-বিবর্তন দ্বারা সংঘটিত 
হইয়া থাকে। দণ্ডের জলনিমজ্জিত অংশ হইতে এক নির্দিষ্ট 

সরল পথে আসিয় দর্শকের নয়নগ্টোচর হইবার পূর্বে, আলোক- 
রশ্মি অসমঘন বায়ুর মধ্যে পড়ে, বলিয়া, জলের উপরিভাগ . 
হইতে এক নূতন পথ অবলম্বন করিয়া উহ! চক্ষে পতিত 

শইয়। কিন্ত আলোকরশ্মি চক্ষে পতিত হইবার অব্যবহিত 
পূর্ব্বে যে রেখাক্রমে আগমন করে, দর্শক আলোকোৎ্পাদক 
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পদার্ঘটিকে সেই রেখার বদ্ধিতাংশে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। * 
এই জ্পন্ত পূর্ববাবলম্বিত পথ হইতে ভরষ্ট রশ্মি দ্বারা দণ্ডের নিমজ্জিত 

ংশটিকে স্বস্থানভ্রষ্ট দেখায় । 

আলোকবিবর্তনের আর একটি উদ্দাহরণ আমর! “আতনী” 
কাঁচের .কার্য্যে দেখিতে পাই । বায়ু হইতে উক্ত স্ুলমধ্য 

€ 0০0৮6) কাচখণ্ডে প্রবেশ করিবার সময়ে এখানেও 

আলোকরশ্থির পথপরিবর্তন ঘটে । বাযুভে যে সরলপথ 

অবলম্বন করিয়া রশ্মি চলিয়া আনিতেছিল, কাচ মধ্যে প্রবিষ্ট 

হইয়াই তাহা ভিন্নপথাবলম্বী হইয়! পড়ে; তার পরে আবার কাচ 

হইতে বহির্গত হইয়া বাস্ু-প্রবেশকালে তাহা সে পথও ত্যাগ 
করিয়৷ আবার এক নৃতন তৃতীয় পথে চলিতে থাকে । কাচখণ্ডের 

* গঠনচাতুর্ধ্যে আলোকরশ্মির এই উভয় বিবর্তন একই দিকে হয় 
বলিয়৷ পূর্বের সরল ও সমান্তর রশ্মি সকল একটি নিদ্দিষ্ট 
বিন্দুতে পুজীভূত হইয়া সেই স্থানের তাপালোক বৃদ্ধি করে। এই 
জন্ত “আতসী” কাচ হুর্য্যকিরণে উন্মুক্ত রাখিলে তাহার পৃষ্ঠপতিত 

সকল রশ্মিকে এক বিন্দুতে সঞ্চিত হইতে দ্রেখা যায়। 

আতসী বা স্থলমধ্যে কাচের আরও একটা কার্ধ্য আছে; ইহার 

পূর্ববর্ণিত রশ্মিকেন্দ্রে ( ০০৫৪ ) একটি উজ্জ্বল দীপশিখ! রাখিলে, 

* এই জন্য শুধারশ্মি'দর্পণ হইতে প্রতিফলিত হইয়া চক্ষুপাতিত হইলে 

আলোকোৎপাদক সৌরচ্ছবি দেই প্রতিলিত রনির বর্ধিতাংশে অর্থাৎ দর্পণের, 

(ৈছনে দেখ! গির! থাকে । 
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দীপের নানাদিগ্গামী রশ্মি কাচের মধ্য দিয়া বহির্গত হইলেই, 
উল্লিখিত প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত প্রথায় এক-একটি সমাস্তর পথ 

অবলম্বন করিয়া চলিতে আরম্ভ করে। ত্বাধারে-লগনের (88115 
৪9০) সম্মুখে এইপ্রকার স্ুলমধ্য কাচ আবদ্ধ থাকে বলিয়া, 

আলোক-কেন্দ্রস্থিত দীপের রশ্মিজাল কাচ হইতে বহির্গত হইয়াই 

এক সমাস্তরপথ-ক্রমে বহুদূর যাইতে সক্ষম হয়। অস্বচ্ছ পিচ, 
গন্ধক প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থ দ্বার! ঈুলমধ্য ফলক প্রস্তুত করিয়া 

অধ্যাপক বন্থ পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছেন, সাধারণ আলোক- 

তরঙের স্তায় বৈচ্যুতিক-তরঙ্গকেও পুর্ব্ববণিত বিবর্তন-প্রথায় 
পুপ্তীভূত ও সমাস্তরপথাবলম্বী হইতে দেখা যায়। 

সাধারণ আলোকের রশ্মিপথ পরিবর্তন সম্বন্ধে পরীক্ষ1 সময়ে, 

নান! ব্যাপারের মধ্যে ইহার একটি বিশেষত্ব সর্বদাই আমাদের, 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে; কোন নিদ্দিষ্ট পদার্থে প্রবেশকালে 

আলোকপথের যে পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে, পদার্থাস্তরে 

প্রবেশ করিবার সময়ে কিছুতেই তাহার সেই পরিমাণ পরিবর্তন 

দেখা যায় না। প্রত্যেক ভিন্নজাতীয় পদার্থে আলোকপথ- 
পরিবর্তনের পরিমাণ চিরনির্দিষ্ট আছে। বৈছ্যুতিক-তরঙে ও 
আলোকরশ্মির এই সাধারণ র্মটি স্পই লক্ষিত হয়। প্রত্যেক 

বিজাতীয় পদ্দার্থে প্রবেশকালে বৈদ্যুতিক-তরন্দের পথও এক এক 

নির্দিষ্ট পরিমাণে পরিবন্তিত হইয়। থাকে | 
কয়েবজাতি স্বচ্ছ ভাস্কর পদার্থে প্রবিষ্ট হইলে সাধারণ 

আলোকরশ্মির যে প্রকৃতিগত পরিবর্তন (70197158005 ) লক্ষিত 



তি জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

হয়, 'উদবস্থায় বৈছযাতিক-তরঙ্ের পরিবর্তনাদ্দি নির্ণয় করিবার 
অন্ত অধ্যাপক বস্থ অনেক গবেষণা করিয়াছেন । পর প্রবন্ধে 

তাহার বিশেষ বিবরণ এবং বৈছ্যুতিক-তরঙ্গসন্বদ্ধীয় অপর 

জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইল। | 



বৈছ্যুতিক-তরঙ্গের সমতলীভবন 

সাধারণ আলোক-তরঙ্গের ন্যায় বৈদ্যৃতিক-তরঙ্গও যে, একই 

শিপ্দিষ্ট নিয়মে প্রতিফলিত ও বিবত্তিত হয়, তাহা পূর্ব প্রবন্ধে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখন বৈদুতিক-তরঙ্গ সমতলীকরণ- 
(60197159002 ) প্রসঙ্গে অধ্যাপক বন্ুর আবিষ্কার ও পরীক্ষাদদির 

বিষয় আলোচন। কর! যাউক। 

বিষয়টি বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃ সমতলীভবন ব্যাপারট। কি, 
জান। আবশ্তক । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সাধারণ আলোক-রশ্রিমাত্রেই ঈথর- 
স্পন্দন হইতে উৎপন্ন । বেহালার তার আন্দোলিত করিলে, 
তারটি যেমন উর্ধ, অধঃ, পার্থ প্রভৃতি সকল দিকে ও সকল 

সমতলেই স্পন্দিত হইতে থাকে, ঈথরও কতকট! সেইপ্রকারে 
কম্পিত হইয়। আলোকোতৎ্পাদন করে। 

একটা উদ্দাহরণ দিলে, বিষয়টা আরও পরিফার হইবার 

সম্ভাবন!; প্রন্ষটিত কদস্বপুষ্পের কেশরগুলি, যেমন পুষ্প-কেন্দ্রের 
সকল দ্দিকই পরিবেষ্টিত করিয়া ঘাঁকে এবং কেন্দ্রের মধ্য দিয়া যত 

গুলি সমূতল কল্পনা করিতে পারা যায়, ন্তাহার প্রত্যেক তলেরই 
প্রান্তে যেমন কেশবর দেখা যায়, আলোকরশ্রিস্থ কোনও বিন্দুর 
অবস্থাও কতকট। তদ্রপ। প্রত্যেক বিন্দু হইতে বিভিন্ন সমতলস্থ 
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অসংখ্য ঈখরতরঙ্গ সকল দিক এবং সকল সমতল হইতে বিচ্ছুরিত 

হইয়া একট] ঈথরময় কাল্পনিক ঘনবিত্তস্তকেশর কদম্ব পুষ্পের রচনা 
করে। ইঈথরের এই সর্ধবদিগগামী স্পন্দনগুলি একসমতলস্থ 
করিলে, অর্থাৎ কোন উপায়ে এক নির্দিষ্ট সমতলস্থ ঈথরতরঙ্গকে 
যথাপূর্বব রাখিয়া, অবশিষ্ট নানা সমতলস্থ স্পন্দন অবরুদ্ধ করিলে, 
যে আলোক উৎপন্ন হয় তাহাকে সমতলীভূত-আলোক ( ০012" 

9€ণ 11811) বল! গিয়া থাকে । একথখণ্ড কাষ্ঠফলকে ঠিক 
পূর্বোক্ত বেহালার তারের স্থলতার অনুরূপ প্রশস্ত একটি লম্বা 

ছিদ্র করিয়া, তন্মধ্যে স্পন্দিত তারটি প্রবিষ্ট করাইলে, ,স্থামা- 

ভাব প্রযুক্ত সেটি আর পার্থে আন্দোলিত হইতে পারে ন];__ 
ইহার স্পন্দন কেবল সেই ছিদ্্রপথাবলম্বী হইয়! উদ্ধাধোভাবে 
বিস্তৃত একটি নিদ্দিষ্ট সমতলে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। সমতলীভূত 

আলোকোৎপাদক ঈথরস্পন্দনের প্রক্কৃতিও কতকটা এক্্প। 

টুরুমালীন্ (1০017521776) প্রভৃতি কয়েকজাতীয় স্বচ্ছ 
আকরিক ভাস্বর পদার্থের মধ্য দিয়া সাধারণ আলোকরশ্মি প্রকুতিস্থ 

থাকিয়। বাহির হইতে পারে না| উদ্দাহৃত বেহালার তারটিকে 

যেমন পূর্বোক্ত কাষ্ঠফলকস্থ ছিদ্রে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কেবল সেই 
ছিত্রপথস্থ সমতলে স্পন্দিত হইতে দেখা! গিয়া থাকে, টুরুমালীন্ 
প্রস্তরে বাধ! পাইয়া ঈথরম্পন্মনের অনেক অংশকে তদ্রুপ বিনষ 
হইতে দ্রেখা যায়। যে ম্পন্মনগুলি টুরমালীন্ ভেদ করিয়া বাহির 
হুইয়। আসে, সেগুলি সর্বতোমুখে ইতন্ততঃ বিন্তস্ত না হইয়া কেবল 

এক ভলে স্পন্দন আরম্ভ করে । এই একসমতলস্থ ঈথরস্পন্দনজাত 



বৈদ্যতিক-তরজের সমতলীভবন ৩৩ 

আঁলোককে, বিজ্ঞানবিদ্গণ সমতলীভূত আলোক এই আখ্যা 
প্রদান করিয়। থাকেন।ঞ%্% . 

হুইটি আলোকের মধ্যে কোন্টি সমতলীভূত এবং কোন্টি 
বা সাধারণ আলোক, যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত স্থির করা অসাধ্য । 
নগ্ন চক্ষে উভয় আলোকের মধ্যে কোন পার্থক্যই লক্ষিত হয় না; 
এজন্য সমতলীভূত আলোক পরীক্ষার জন্য একটি যস্ত্রের সাহায্য 
আবশ্তক। একখানি টুরুমালীন্ দ্বারাই এই পরীক্ষা সম্পাদিত 
হইতে পারে। এই টুব্মালীন্থগ্ডকে বিজ্ঞানবিদ্গণ বিশ্লেষক 
€(40215567 ) বলিয়! থাকেন। 

পাঠক ইতিপুর্ব্বে দেখিয়াছেনঃ সাধারণ আলোকের পথে 

এক খণ্ড টুর্মালীন্ ধরিলে, এক নির্দিষ্ট তলস্থিত স্পন্দনগুলিই 
বহির্গত হইতে পায়। টুর্মালীনের অক্ষরেখ। সমাস্তরালভাবে 

অবস্থিত হইলে, প্রথম টুর্মালীন্ হইতে বহির্গত স্পন্দনগুলি ত্বিতীয় 
টূর্মালীন্ ভেদ করিয়৷ যায়। কিন্তু উভয় অক্ষরেখা! তির্ধ্যকৃভাবে 
অবস্থিত হইলে তাহা আর দ্বিতীয় ট্র্মালীন্ সম্পূর্ণ ভেদ করিতে 
পরে না। 

এই অবস্থায় একটা নৃতন ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইয়! থাকে” 
এস্থলে সমতলীভূত স্পন্দনমাত্রই ব্রিশ্লেষক হারা অবরুদ্ধ না হইয়া 

শিক ভাবে লয়প্রাপ্ত হয়। বিশ্লেষকের অক্ষরেখা যত প্রথম 

**. এতম্যতীত আলোক সমতলীকরণের আরও অনেক উপায় আছে । 

শ্রতিফলিত সাধারণ আলোককেও অল্লাধিক পরিমাণে সমতলীভূত দেখা গিয়া 
থাকে । 

৪ 
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ফলকের অক্ষরেখার সহিত লম্বভাবে অবস্থিত হইবার জন্য অগ্রসর 
হয়, লুগ্তম্পন্দনের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 

কোনও স্বচ্ছ ভাঙ্কুর-পদার্থ আলোক-সমতলীকরণক্ষম কি না 

জানিতে হইলে, অনেক সময়েই পূর্বোক্ত প্রক্রিয়৷ ব্যবহৃত হয়। 

এই পরীক্ষায় প্রথমত: অক্ষরেখা-ছয় পরম্পর লম্বভাবে ছেদ 
করাইয্সা ছুইখানি টুর্মালীনু প্রস্তর সজ্জিত রাখ হয়) বল! বাহুল্য, 

এই ব্যবস্থায় প্রথম ফলকটি দ্বারা সমতলীকুত ঈথর-স্পন্দন, 
বিশ্লেষকে বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া! ইহার সন্মুখে চক্ষু রাখিয়া পরীক্ষা 
করিলে আলোকের কোন চিহুই দেখিতে পাওয়। যায় ন। 

তার পরে এই ছুই প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে পরীক্ষাধীন অজ্ঞাতধর্ম্ব 
পদার্থটি স্থাপিত করিলে, যদি আলোক-চিহু দৃষ্টিগোচর হয়, 
তাহা হইলে মধ্যস্থিত পদার্থটিই যে, পৃর্ব্বের সমতলীভূত ঈথর- 
স্পন্দনগুলিকে স্বীয় অক্ষরেখার অন্ুরূপে নৃতন সমতলীভূত 
করিতেছে এবং তজ্জন্যই যে পূর্ববাবরুদ্ধ স্পন্দন অধুন! বিশ্লেষকের 
বাধা অতিক্রম করিয়া বহির্গত হইতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা 
যায়। এই কারণে পূর্বোক্ত প্রকারে স্থাপিত ফলকছয়ের মধ্যে 
'অজ্ঞাতধন্ম পদার্থ রাখিয়া, তাহার আলোক-সমতলীকরণের শক্তি 
স্থির কর! হইয়া থাকে। 

শধ্যাপক বন্থ ঠিক. পূর্ববণিত প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করিয়া, 
সাধারণ আলোকোৎপাদক ঈথর-তরঙ্গের ন্যায় বৈছাতিক-তরঙে রও 
সমতলীভূত হওয়ার বিষয় আবিফার করিয়াছেন। এই পরীক্ষা 

অধ্যাপক বন্থ প্রথমতঃ লম্বভাবে স্থাপিত ছুইখানি নিমেলাইট্ 
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€167091165 ) প্রস্তর-ফলকের অভিমুখে, তাহার সেই তরঙ্গোৎ- 
পাদ্দক যন্ত্র হইতে বৈছ্যতিক-তরঙ্জ চালিত করিয়াছিলেন । এই 
প্রস্তর তড়িৎ-তরঙ্গে স্বচ্ছ হওয়া সত্বেও, তাহাদের বাধা অতিক্রম 

করিয়া বহির্গত হইতে পারে নাই। কিন্তু তৎপরে তড়িৎ" 

তরঙ্গ সমতলীভূত করিবার উপযোগী আইভোক্রেন (7000:856) 
নামক প্রস্তরবিশেষ প্রথমোক্ত প্রস্তরযুগলের ব্যবধানে তিধ্যকৃ- 

ভাবে স্থাপিত করিলেই, অধ্যাপক বন্থুর সেই তরঙ্গ-বিজ্ঞাপক 
“কৃত্রিম চক্ষুতে” তরঙ্গের অস্তিত্ব স্পষ্টই লক্ষিত হইয়াছিল । 

সমতলীভৃত আলোকোৎ্পাদক পদার্থমাত্রেরই একট] সাধারণ 
বিশেষত্ব আছে। এই শ্রেণীর পদার্থের অণু সকল কোন স্থানেই 
সমঘন-বিন্তস্ত দেখা যায় না। কোনও বিশেষ কারণে ইহাদের 
একাংশের অণু সকল অপরাংশের তুলনায় ঘন বা বিরল-বিস্তস্ত 
থাকে । এইজন্ত পদার্থের আণবিক বিনস্তাসের বৈচিত্র্যই, 
তাহাদ্দের সমতলীভূত আলোকজনন-শক্তির মূল কারণ বলিয়া 

আলোকতত্ববিদ্্গণ স্থির করিয়াছেন। প্যারাফিন্ (চ875780 ) 

নামক একপ্রকার প্রস্তরজ আকরিক পদার্থের আণবিক- 

বিন্তান তাপসংযোগে ক্ষণিক অ-সমঘন করিয়া, সমতলী-ভবনের 

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধাস্তটি যে, ঠবছ্যতিক তর প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য, তাহাও 

অধ্যাপক বন্ধ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন । 

_. বৈদ্যাতিক-তরঙ্গের ব্যাপারট। সম্পূর্ণ নৃতন বলিয়া কোন্ কোন্ 

পদার্থে উহা সমতলীভূত হয়, তাহা স্থির করিতে বন্থ মহাশয়কে 

বহু দিন পরীক্ষায় আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল । তিনি প্রথমেই 
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টুরমালীন্ প্রস্তর লইয়] পরীক্ষা আরস্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই 

প্রত্তর অদৃশ্ঠালোক সমতলীভূত করিতে পারে নাই। * তার পরে 
বনু পরীক্ষার্দি বার! নিমেলাইট ও সারপেপ্টাইন্ (99119070796 

নামক দুই জাতীয় প্রস্তর ঈপ্সিত কার্ধ্যের উপযোগী দেখিয়াছিলেন ; 
'কন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ এই উভয় প্রস্তরই ছুপ্রাপ্য বলিয়া তখনও 
অধ্যাপক বস্থ পদার্থ-অন্বেষণে বিরত হইতে পারেন নাই। এখন 
তিনি পাট, আনারস-পত্র, কদলীবৃক্ষজাত সুত্র প্রভৃতি উত্ভিজ্ঞ- 
তন্ভ এবং মানব-কেশ প্রভৃতি আরও নান! পদার্থের অদৃশ্টালোক' 

সমতলীভূত করিবার শক্তি আবিষ্ষার করিয়াছেন । 

অদৃশ্ঠালোক সমতলীভূত করিবার এই অদ্ভুত শক্তির কারণ 
উল্লেখপ্রসঙ্গে অধ্যাপক বস্থ বলিয়াছেন, পুর্ববোক্ত আণবিক 
বিস্তাসের বৈচিত্র্য ব্যতীত ইহার অপর একটা! প্রবল কারণ আছে। 
প্রত্যেক সমতলীভূত তরঙ্গোৎপাদক পদার্থ পরীক্ষা করিলে 
ইহাদের সর্ববাংশের তাড়িত-পরিচালন (0০০0০:%10) ক্ষমতা 

লমান দেখা য়ায় না । ইহাতে পরিচালকতার সহিত সমতলীভূত 
করিবার শক্তির কোন প্রকারক্গন্বন্ধ আছে বলিয়া, অধ্যাপক বস্থর 
প্রথমে কতকটা বিশ্বাস হয়। তার পরে নান পরীক্ষা করিয়া তিনি 
এই বিশ্বাসের অন্রান্তত। সম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন । 

* এই কাধ্য বিসদৃশ হইলেও বিল্ময়কর নয়--কারণ যখন আমরা পূর্বে 
দেখিয়াছি সাধারণ অধচ্ছ পদার্থের বাধা অতিক্রম করিয়৷ বৈছ্যতিক তরঙ্গ 
হির্গত হইতেছে, তখন এপ্রকার হওয়াই সম্ভব । 



বৈছ্যাতিক-তরঙ্গের সমতলী-ভবন ৩৭ 

একথান৷ পুস্তকের সর্বাংশের তড়িৎপরিচালন-ক্ষমত। সমান 

নয়ইহার পার্খের ও উপরিভাগের পরিচালকতার মধ্যে 
'অনেক পার্থক্য আছে। অধ্যাপক বস্থ একখানি স্ুল পুস্তকের 

পার্খদেশ ও উপরিভাগ ক্রমে তড়িৎ-তরঙ্গপথে উন্মুক্ত রাখিয়। 

সমতলী-ভবন ব্যাপারে তাহার পূর্বোক্ত সিদ্ধাস্তান্ুযায়ী অনেক 
কার্ধ্য স্পষ্ট দেখাইয়] দর্শকবর্গকে চমত্কৃত করিয়াছেন । রঃ 

সাধারণ আলোকোৎ্পাদ্দক ঈখর-তরঙ্গের ন্তায় তড়িৎ-তরঙ্গকে 

প্রতিফলিত, বিবর্তিত ও সমতলীভূত করাইয়া, উভয় তরঙ্গই যে, 
ঈথর-স্পন্দন হইতে উৎপন্ন অধ্যাপক বন্ধ তাহা পূর্বববর্ণিত হুন্দর 
উপায়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । উন্তয়ই ঈথর-স্পন্দন হইতে উৎপন্ন। 
পার্থক্যের মধ্যে এই যে, বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ ধীর ও আলোক-তরজ 
দ্রুত স্পন্দন হইতে উৎ্পন্ন। মানব-চক্ষুর গঠন ধীর ঈথর-স্পন্দন 
উপভোগের উপযোগী নয়; তাই বৈছ্যতিক-তরঙ্গোৎপন্ন আলোক 
আমর! আমাদের চক্ষসাহায্যে দেখিতে পাই ন1। 

নানা নৈসগিক কারণে আকাশে বু মাইল দীর্ঘ হইতে এক 
ইঞ্চির লক্ষ ভাগ অপেক্ষাও হুক্ম অসংখ্যক ঈথর-তরঙ্গ সর্বদাই 
বর্তমান রহিয়াছে । কিন্তু তরঙ্-সাগরে নিমজ্জিত থাকিয়াও মনুস্ত 

ইন্জিয়ের অক্ষমতা৷ হেতু সকল তরঙ্গের অস্তিত্ব অনুভব করিতে 
পারে না। যেসকল স্পন্দনের পংখ্য। প্রতি সেকেণ্ডে চারি 

হাজার কোটি, চক্ষুর সাহায্যে মানুষ কেধল তাহার্দেরই অস্তিত্ব 
অনুভব করিতে পারে,--তারপর স্পন্দন-সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া 
প্রতি নেকেণ্ডে আটহাজার কোটি হইলে মানব-দর্শপুনক্জ্রিয় আবার 
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অন্ধ ভইয়! যাযন। অতিক্রত ও অতিধীর স্পন্দনের তরঙ্গ নিক্তই 
জড়জগৎ প্লাবিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু অক্ষম মানব 

তাহাদের সৌন্দর্য উপভোগে চির-বঞ্চিত। অনন্ত কম্পনজাত - 

অনস্ত আলোক-মালার মধ্যে, কেবল কয়েকটি বর্ণের আলোক 

ল্ইয়। নাঁড়াচাঁড়া করিয়া! মানবকে পরিতৃপ্ত থাকিতে হয় 7 

ইহাই কবির উচ্ছাস প্রকাশের প্রধান অবলম্বন এবং নিপুণ 
চিত্রকরের বর্ণষোজনার প্রধাঁন সহায়। 

অধ্যাপক বস্থ মহাশয় অদম্য অধ্যবসায়ের সহিত গবেষণানিরত 
থাকিয়া অল্পকাল মধ্যে যে সকল বিস্ময়কর আবিষ্কার সাধন 

করিয়াছেন, তাহাতে ঈথর-তরঙ্গ সম্বন্ধে মন্তুষ্যের জ্ঞান যে, ক্রমে 

আরও প্রসারলাভ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আধুনিক 

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি, মানবের অক্ষম জ্ঞানেন্্রিয়কে কত্রিম উপায়ে 

তীক্ষ করিয়! শ্ষ্টির অনেক জটিল তত্বের রহন্তোত্তেদ করিতেছে । 
ধীর উঈথর-ম্পন্দনজনিত অদৃশ্যালোকের তথ্যাবিষ্কার-ব্যাপারে 
আজ সমগ্র জগৎ অধ্যাপক বস্থুর নিকট কৃতজ্ঞ, ভারতভূমি আজ 
কৃতার্থ, এবং আঁবিফর্ভার অসাধারণ প্রতিভার মৌলিকতায় 
সকলেই মুগ্ধ । 



ভ্িত্জীম্স এ হভ 

প্রাণী ও উদ্ভিদ 





জড় ও জীৰ 
আচার্য বন্থ মহাশয় বৈদ্যুতিক আবিষ্কারের পর, জড় ও 

জীবের বিশেষত্ব লইয় গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন ;--আজও 

সেই গবেষণাতেই নিযুক্ত আছেন। ইহাতে তিনি যে সকল নূতন 
তত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই* বস্থ মহাশয়কে বিখ্যাত 

করিয়াছে। 

আমর! বর্তমান খণ্ডে বন মহাশয়ের প্রাণী ও উত্তিদ্দ সম্বন্ধীয় 

আবিষ্কারের কথা বিবৃত করিব। এই বিবরণ বুঝিতে হইলে 
জড় ও জীব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক্দিগের ধারণ কি-প্রকার এবং বস্থ 

মহাশয় সেই জড় ও জীবকে কি-প্রকারে দেখেন, প্রথমে তাহার 

একটু পরিচয় প্রদ্দান আবশ্যক হইবে । 

জীবতত্বসন্বন্ধীয় গ্রস্থাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, আমর! 

প্রতিপৃষ্ঠায় “জীবনীশক্তি” (19115) নামক একটা কথ। 

দেখিতে পাই। এত বড় ব্যাপক এবং এত বড় নিরর্৫থক শব্ধ 

“বোধ হয় কোন শাস্ত্রে নাই। নানা শক্তি নানা আকার পরিগ্রহ 

করিয়া আমাদিগের চারিদিকে এমন ইন্্রজাল রচনা! করিতেছে যে, 
তাহাদের মূল খুঁজিতে গেলে মানুষকে দ্রিশাহারা হইতে হয়। 
কিন্তু ইহাতে বিচলিত ন! হইয়া ষদি কেহ ঠিক পথ ধরিয়া চলিতে 
পারেন, তবে তাহার ভাগ্যে সত্যের দর্শন অবশ্থস্ভাবী | ভাগীরথীর 

মূল খুঁজিতে গিয়া সাধু যেমন হিমালয়ের 'পাদনিঃহত 



৪২. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

গোমুখীর সহত্ধারায় মূলের সন্ধান পান, ধিনি যত বড় পণ্ডিতই 
হউন না কেন, শক্তির মূল সন্ধান করিতে গেলে সর্বশেষে তাহাকে 

বিশ্বেশ্বরের চরণতলে পৌছিতেই হয়। 
মূল আবিষ্কারের চেষ্টা পণ্শ্রম মান্্$ মূলাধারের পরিচয়- 

লাভ করিবার জন্ত বৈজ্ঞানিকের সুষ্ছদৃষ্টি বা হুক্যস্ত্ররে মোটেই 
আবশ্যক হয় না। যে প্রশস্ত ভিত্তির উপর মূলাধারের শক্তির 
কিয়দংশমাত্র পুঞ্তীভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিচিন্ত্র খেল দেখায়, সেই 
ভিত্তির নির্দেশ করাই বৈজ্ঞানিকের চরম লক্ষ্য । যাহা হউক 
এই লক্ষ্যসাধনে কোন্ বৈজ্ঞানিক কতদুর কৃতকার্য হইয়াছেন, 

তাহার আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। 

জীবের শারীরক্রিয়ার অতি স্পরিচিত ব্যাপারগুলির কারণ 

জিজ্ঞাসা করিলে, জীবতত্ববিদ্দিগের নিকট হইতে সদুত্তর পাওয়া 

যায় না। “জীবনীশক্তি” নামক একটা নিছক্ কাল্পনিক জিনিসকে 

আকৃড়াইয়া ধরিয়া ইহারা জীবন-ব্যাপারের খুঁটিনাটি সকলেরই 
ব্যাখ্যান দিবার চেষ্টা করেন, অথচ এ জিনিসট1 যেকি এবং 

তাহার পূর্ণমৃণ্তিই বা কি-প্রকার তাহা কেহই দেখাইতে পারেন 
না। ফেজিনিসের গোড়ায় এতট গলদ তাহাকে লইয়া! অতি 

সাবধানে নাড়াচাড়া করিলেও একটা বিভ্রাটের আশঙ্কা থাকিয়া 

যায়। এপর্যন্ত এই অনুমানের অনেক পরীক্ষা হইয়। গিয়াছে, 

এবং বিভ্রাটেরও চূড়াস্ত হইয়াছে । 

জীবনী-শক্তিকে মানিয়া লইয়া তাহা ছারা যে, কোনও টব 
ব্যাপারের ব্যাখ্যান পাওয়৷ যায় নাই, এ-কথা বলা আমাদের, 
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উদ্দেশ্য নয়। জীবনীশক্তির কতকগুলি ধশ্ম কল্পনা করিয়া তৎ- 

সাহায্যে জীবতত্ববিদ্গণ অনেক ব্যাপারের সত্যই ব্যাখ্যান 

দ্রিরাছেন। কিন্ত অপর কতকগুলি ব্যাপারের. ব্যাধ্যানের জন্য 

সেই জীবনীশক্তিরই সাহাধ্য গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগকে বিফল 
হইতে দেখা গিয়াছে; তখন ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদের কলে 
ফেলিয়াও জীবনীশক্তির নানা কাধ্যের মধ্যে সামপ্রন্ত দেখান 

যায় নাই। 
উদ্াহরণ লওয়া যাউক। উদ্ভিদের মূল ও কচি ডগার এক 

পার্থে তাপ বা আলোক প্রয়োগ করিয়া আহত করিতে থাকিলে 

দেখা যায়, বৃক্ষের মূল উত্তেজনা হইতে দুরে থাকিবার জন্য বাকিয় 
যাইতে চায়, কিন্তু কচি ডগ! সেই উত্তেজনা রই দ্দিকে ঘাড় বাকাইতে 

থাকে। অর্থাৎ একই উত্তেজনা! একই উদ্ভিদের ছুই ভিন্ন অঙ্গে 
ভিন্ন প্রকারে কাজ করে। গাছের ডালের পার্থ এপ্রকারে 

আলোকপাত কর, একই ভাল কখন বাঁকিয়া আলোর দিকে অগ্র- 
সর হইবে, এবং কখন বা আলোক হইতে দূরে যাইতে চাহিবে। 

উত্ভিদ্তত্বের আলোচনা করিলে পদে পদে এই প্রকার বিসদৃশ 

ব্যাপার দেখা যায়। ডারুইন প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত এই সকল 

লইয়া গবেষণা! করিয়াছিলেন; কিন্তু ভিতরকার খবর প্রকাশ 

পায় নাই। উত্ভিদের গতিবিধি লইয়া কোন জটিল প্রশ্ন 
উপস্থিত হইলেই, ইহারা প্রকারাস্তরে বলেন, উদ্ভিদের অন্তর্নিহিত 
শক্তি অন্ধ নয়, এজন্য গাছের অস্তিত্ব অক্ষুপ্ন রাখিবার জন্য যাহ! 

আবশ্টক, এ শক্তি গাছেকে তাহাই করায়। কিন্তু এই শক্তির এ 
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বিশেষ ধন্মটি কোথা হইতে আসিল, তাহার মীমাংসা ইহার! 
করিতে পারেন না। ত্রত্বজিজ্ঞাস্থুর নিকট পূর্বের মত ব্যাখ্যানগুলি 

কতটা সস্তোষকর, পাঠক তাহা! বিবেচনা করুন । 

আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাদের স্বদেশবাসী মহাঁপন্ডিত 
আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বন্থ মহাশয় উত্ভিদ্-তত্বের নানা সমস্তার 

স্থমীমাংসার জন্ত অনেক গবেষণা করিতেছেন এবং এইসকল 
গবেষণার ফল প্রথমে ছুইখাঁনি বৃহৎ গ্রন্থে * লিপিবদ্ধ হইয়া 
প্রচারিত হইয়াছে । নানা পরীক্ষায় প্রাণী ও উত্ভিদের 
জীবনক্রিয়ার ভিতরে তিনি যে সত্যের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন, 
আমর! এখানে তাহার পূর্বাভাস দিবার চেষ্টা করিব। 

গাছপাতার নড়াচড়! বৃদ্ধি বা রসশোষণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক 

ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে, লোৌকবিশেষের মনে এ-সম্বন্ধে দুইটি 
ভাবের উদয় হওয়ার সম্ভাবনা । কতক লোকে মনে করিতে 

পারেন, জীবতত্বের এই সকল তথ্য ঘোর রহস্তে আবৃত । সেই 
রহস্তের যবনিক! উঠাইয়া ভিতরের কার্য দেখিবার সামর্থ্য 

আমাদের নাই। আবার কতক লোক মনে করিতে পারেন, বাহির 

হইতে শক্তি আহরণ করিয়! যেমন রেলের ইঞ্জিন নানা প্রকার 
অদ্ভুত কাধ্য দেখায়, জীবের দেহটা বুঝি সেই প্রকার জটিল কল। 
বাহিরের শক্তি তাহাকে আশ্রয় করিয়া নানা প্রকার খেল। দেখায় । 
পপ জন 
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ইহাতে শক্তির কোন বিশেষত্ব প্রকাশ পায় না, য! কিছু বাহাদুরি 
সে কেবল কলেরই । 

, জীবের বিচিত্র কার্যের মধ্যে কোন শৃঙ্খল! খু'জিয়! না পাইয়া 
প্রাচীন ও আধুনিক জীবতত্ববিদ্গণ পূর্বোক্ত ছুই দলের মধ্যে 
প্রথমটিতেই আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাহিরের অন্ধশক্তি 
বামুকে আশ্রয় করিয়া যখন প্রবল ঝটিকার উৎপত্তি করে, এবং 

তাহার পরিচয় যখন সে ভগ্রগৃহ ও হতশ্রী পলীতে রাখিয়া যায়, 
নানা বিশৃঙ্খলার এই স্থুস্পষ্ট লক্ষণে তখন ঠিক বুঝা যায় যে, ঝটিকা 

অন্ধশক্তিরই কার্য বটে। কিন্তু রাত্রি আসিলেই যে শক্তি গাছের 

পাতাকে নিমীলিত করে, এবং স্থ্য্যোদয়ের পূর্ব হইতেই যে শক্তি 
দ্বারা সেই মুদিত পত্র উন্মীলিত হইয়া যায়, তাহাকে জীবতত্ববিদ্গণ 
অন্ধশক্তি বলিতে পারেন নাই। জীবের অন্তনিগুঢ় কোন একটা 
বিশেষ শক্তিই গাছপালাকে লইয়া এইপ্রকার সচেতনভাবে খেলা। 
করে বলিয়! সকলে স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। হিন্দুস্তান 
আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্থ মহাশয় পাশ্চাত্য বিদ্যায় দীক্ষিত হইয়াও 

এ প্রকার একট] বিশ্বাসে তাহার চিত্বকে বাঁধিয়া! রাখিতে পারেন 
নাই। বিশ্বেশ্বরের যে শক্তির কণামাত্র পাইয়৷ অগ্নি উত্তাপ প্রদান 

করে, মেঘ বারি বর্ষণ করে এবং বায়ু সঞ্চারিত হয়, সেই শক্তিরই 

কিয়দংশ তাপ ব। আলোকের আকারে জীবের উপর পড়িয়া যে, 

তাহাকে সচেতনভাবে নানাকাধ্য করায়, আচাধ্য বসু মহাশয়ের 

তাহাই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। কেবল প্রাণী ও উত্ভিদ্কে সজীবতা 
দিবার জন্ত বিধাতা জীবনীশ-ত্কু বলিয়। একটা বিশেষ শক্তির হি 
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ক্রিয়া তাহাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই প্রচলিত কথায় 
তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই । 

মতবিশেষের উপর অন্ধ অনুরাগ মানুষকে যে-গ্রকার অক্ষম 

করে, এমন বোধ হয় আর কিছুতেই করে না। যে সকল কাধ্য 
নিরপেক্ষ বিচারের প্রতীক্ষা করিয়া আছে, ইহাতে তাহাদের 
প্রতীক্ষা কালক্রমেই দীর্ঘ হইয়া পড়ে । আচার্য বন্থু মহাশয় চিরাগত 

প্রথায় পূর্বব-নির্ধারিত তত্বে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাই। 
তিনি যে একটু সত্যের আভাস পাইয়াছিলেন, তাহাকেই 

আকড়াইয়া ধরিয়। কাঁধ্যক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন এবং শেষে সত্য 

পূর্ণ মৃত্িতেই তাহাকে দর্শন দিয়াছিল। 
আচার্য বন্থ মহাশয়ের আবিষ্কারের স্থুলমন্্ বুঝিতে হইলে, 

প্রথমে জড় ও শক্তির ছুই একটি মোটামুটি ব্যাপার মনে রাখা 
আবশ্তক হইবে । 

পাঠক অবশ্ই জানেন, জড়ই শক্তির লীলাভূমি, শক্তি জড়কে 
আশ্রয় করিয়াই নিজের ক্ষমতা দেখায় এবং জড়ের অভাব 

হইলেই শক্তি পঙ্গু হইয়া! পড়িয়া থাকে । এখন জড়ের উপর 

শক্তি কিপ্রকার কাজ করে দেখা যাউক। কিন্তু এই কাধ্যের 

পরিধি এত ব্যাপক যে, তাহার সীম নির্দেশ করিয়! দেখান অসম্ভব। 

তাপ, আলোক, বিদাৎ সকলি জড় ও শক্তির কার্য । সুতরাং এ 

কাধ্যের আবার সীমা কোথায়? বিষয়টি খুব ব্যাপক হইলেও 

প্রত্যেক কার্য্যের গোড়ায় পৌছিলে দেখা যায়, পদার্থের অণুগুলির 
বিন্যাস বিকৃত ও চঞ্চল করাই শক্তির একট প্রধান কাজ 
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মনে করা যাউক, একটা সরল লৌহশলাকা আমাদের সম্মুখে 
রহিয়াছে । ইহার অণুগুলি বেশ একপ্রকার সুসজ্জিত হইয়া 

জিনিসটাকে সরল করিয়! রাখিয়াছে। ইহার ছুই প্রান্ত ধরিয়া 
যদি আমার দেহের শক্তি প্রয়োগ করি, তবে তাহার অণুগুলি 

পূর্ব ষে-প্রকারে সজ্জিত ছিল, এখন আর সে-প্রকার থাকিবে 

না। অণুসজ্জা এলোমেলো হইয়া গিয়৷ শলাকাটিকে বাঁকাইয়। 
দিবে, এবং প্রযুক্ত শক্তির মাত্র! অধিক না হইলে শলাক! কিছুক্ষণ 
বাকা থাকিয়া আবার পূর্বের স্তায় সরল হইয়া ঈ্াড়াইবে । অণুকে 
এই প্রকারে বিকৃত করা শক্তির একটা প্রধান কাজ, এবং পূর্ব্বের 
অবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টাও জড়ের একট প্রধান ধশ্ম। 

আচাধ্য বস্থু মহাশয় জড় ও শক্তির এই সুপরিচিত সহজ 
ধর্মগুলিকে অবলম্বন করিয়া, জীবনক্রিয়ার রহস্যসম্বন্ধে অনেক 

নৃতন খবর সংগ্রহ করিয়াছেন। ইনি উত্ভিদ্বের নানাপ্রকার অঙ্গ- 

সঞ্চালন পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন হে, সমস্ত জীবন 

ব্যাপিয়। প্রতিক্ষণেই বাহির হইতে ইহার! যে তাপ ও আলোকাদির 

শক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহাই দেহের স্থবিন্স্ত অণুগুলিকে বিকৃত 

করিয়৷ দেহকে আকাইয়া-বাকাইয়] দেয়। 
এখন পাঠক মনে করিতে পারেনু, উদ্ভিদ্মাত্রই যখন অবিরাম 

তাঁপালোকের শক্তি প্রাপ্ত হইতেছে, তখন বৃক্ষমাত্রকেই চলধর্্ী 

ন দেখিয়া, আমরা কেবল লজ্জাবতী প্রভৃতি কতকগুলি উত্ভিদ্কেই 

সসাড় দেখি কেন? আচার্ধ্য বন্থ মহাশয় এই প্রশ্নেরও হমীমাংসা 
করিয়াছেন । ছিনি স্পষ্ট দেখাইয়াছেন, উত্তিদ্যাত্রেরই দেহস্থ 



৪৮, জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

অণুবাহিরের উত্তেজনায় সত্যই বিরুত হয়, কিন্ত সকল বৃক্ষের অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ বাকিয়া-চুরিয়৷ সাড়া দ্রিবার উপযোগী নয় বলিয়া আণবিক 
বিকৃতির ফল চোখে ধরা পড়ে না। লজ্জাবতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিতরের 

আণবিক বিকৃতিকে চাক্ষুষ করিয়া প্রকাশ করিবার উপযোগী, 

তাই এই জাতীয় উত্ভিদগুলি পাত! উঠাইয়া-নামাইয়! সাঁড়৷ দেয়। 
পূর্ব্বের কথ।টাকে উদাহরণ দিয়! বুঝান যাউক। মনে কর, এক- 

খণ্ড স্থল ইবোনা ইটের (1১915) সহিত ঠিক সেই আকারের এক- 
থণ্ড রবার জোড়া দেওয়! হইয়াছে। তাপ দিলে ইবোনাইট্ জিনিসট! 

রবারের চেয়ে অধিক প্রসারিত হয়। এখন মনে করা যাউক, এ 

যুগ্ম জিনিসটার উপর-নীচে সমানভাবে তাপ প্রয়োগ করা গেল। 
এ-অবস্থায় ইবোনাইটু রবারের চেয়ে অধিক প্রসারিত হইয়া 

পড়িবে, এবং ইহার ফলে জিনিসটা ধন্ুকাকারে বাকিয়। যাইবে । 
লজ্জাবতী প্রভৃতি যে সকল উদ্ভিদ পাতা ও ডাল উঠাইয়া-নামাইয় 

বাহিরের আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া দেয়, তাহাদের পত্রবুস্তের 

উপর-নীচের অংশ সমান প্রসারণক্ষম নয় । কাজেই, কোনপ্রকার 

উত্তেজনা পাইলেই পূর্ববোদাহত রবার্ ও ইবোনাইটের মত বৃস্ত 
বাকিয়৷ গিয়া পাতাকে উঠাইয়া-নামাইয়! থাকে। কেবল লজ্জাবতী 

নহে, অধিকাংশ বৃক্ষলতাদির্ নড়াচড়া যে তাহাদের দেহের বিভিন্ন 
ংশের অণুগুলির অসম উত্তেজনশীলতারই উপর নির্ভর করে, 

আচাধ্য বন্থু মহাশয় তাহার নিজেরই উদ্ভাবিত অতি ুম্ সুক্ষ যন্ত্র 
সাহায্যে তাহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 
গাছের নড়ানড়া তাহাদের স্বেচ্ছা ও জীবনীশক্তির বিশেষ কার্ধ্য 
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বলিয়! পূর্ববপপ্তিতগণ যে ব্যাখ্যান দিতেন, তাহা! কোনক্রমেই 
প্রত ব্যাখ্যান নয়। বিধাতার শক্তিভাগারেরই কিঞ্চিৎ 

শক্তি উত্ভিদ্দেহে পড়িয়! দেহযস্ত্রেরই গুণে নান! ইন্দ্রজালের রচন! 
করে। উত্ভিদের দেহ্যন্ত্রের গঠন অতি সরল | স্তরাং ইহাকে 

একবার বুবিয়া লইলে যে সকল সঞ্চলনকে আমরা তাহাদিগের, 
আংশিক চেতনার লক্ষণ ও অসম্বপ্ধ ব্যাপার বলিয়! নিষ্কৃতি লাভ 

করিতেছিলাম, তাহাদের প্রকৃত কথ! ধরা পড়িয়া যাইবে । 

সচ্োজাত উত্ভিদের সরল দেহ কি প্রকারে ক্রমে জটিল হইয়া পড়ে, 

এবং যে সকল ব্যাপারকে কেবল অভিব্যক্তির দোহাই দিয়া 
উড়াইয়া দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাদের ক্রমোন্নতির ধারাট। যে 

কি প্রকার, বস্থ মহাশয় নান! পরীক্ষায় তাহ দেখাইয়াছেন। 

পূর্ববের উদাহরণে রবার্ ও ইবোনাইট্ যে কারণে বাকিয়া যায়, 

গাছের ডালপালা যদি ঠিক সেই কারণেই নড়াচড়া করে, তবে 
জীব ও জড়ের ভিতরকার পার্থক্য কোথায়? উল্লিখিত 

ব্যাখ্যান শুনিলে প্রশ্নটা আপনা হইতেই মনে আলিয়া পড়ে । এই, 
প্রশ্নের উত্তরে আচার্য বস্থ মহাশয় বলেন, জীব ও জড় সকল 

পদ্দার্থই যখন অণু দ্বার] গঠিত এবং অণুকে বিকৃত করাই যখন 
শক্তির কাজ, সে স্থলে অণুর অবস্থু! একই হইলে জীব ও জড় 
ভেদে শক্তির কাজের কোন পার্থক্য না থাকিবারই কথা । ইহ! 

যে সম্পূর্ণ সত্য, আচাধ্য বন্থ মহাশয় শত শত পরীক্ষায় তাহ! 

প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নিজাঁব ধাতুপি্ড এবং সজীব প্রাণী বা 
উত্ভিদ্দেহে বিষ ও মাদক দ্রব্য প্রয়োগ করায়, সকলে একই প্রকারে 

4. 
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সাড়া দিয়াছিল। স্থতরাং জীবতত্ববিদ্গণ উত্তেজনায় সাড়া 
দেওয়াকেই যে সজীবতার অন্যতম লক্ষণ বলিয়া প্রচার করিয়া 
থাকেন, তাহা কোন ক্রমেই স্বীকার করা যায় ন|। 

পাঠক অবশ্ঠ জানেন, অতি নিম়শ্রেণীর উদ্ভিদ হইতে আরম্ত 
কুরিয়। যদি উন্নততর উত্ভিদের কাধ্যকলাপ ক্রমে আলোচন। করা 

যায়, তবে এমন একট! পর্য্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয় যে, 

সেখানকার জীবটাকে উত্ভিব্ বলিব কি প্রাণী নামে অভিহিত 

করিব, তাহা স্থির কর! দায় হইয়৷ পড়ে । উচ্চজাতীয় উদ্ভিদ 
হইতে নিয়তর উদ্ভিদের দিকে নামিলেও এমন অনেক জিনিস 

আমাদের চোখে পড়ে যাহাকে জড় ও উদ্ভিদ এই দুইয়ের মধ্যে 

কোন্ শ্রেণীতে ফেলিব, তাহা ঠিক করা যায় না। আচার্ধ্য বন্থ 
মহাশয় জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাড়া পরীক্ষা করিয়াও এ প্রকার 

দেখিয়াছেন। এইখানে জড়ের শেষ ও উত্ভিদের আরম্ভ, এবং 
এইখানে উত্ভিদের শেষ ও প্রাণীর আরম্ভ, সাঁড়া পরীক্ষা করিয়! 
এ প্রকার রেখ! টানা তিনি অসম্ভব দেখাইয়াছেন। এমন কি, 
মৃত্যুকেও তিনি সজীবতার লক্ষণ বলিতে স্বীকৃত হন নাই। 
রাহিরের উত্তেজনায় যখন পদার্থের অণুর বিরুতি অত্যন্ত অধিক 

হইয়। পড়ে, এবং অণুগুলি তাহাদের পূর্ববাবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির জন্ত 
চরম চেষ্টা করিয়াও যখন বিফল হয়, তখনই পদার্থে মৃত্যু আসিয়া 
আক্রমণ. করে । আচাধ্য বন্থ মহাশয় ধাতুপিগাদি নান! পদার্থে 
বিষপ্রয়োগ করিয়া তাহাদেরও এ প্রকার চিরবিকার অর্থাৎ মৃত্যু 

এদেখাইয়াছেন। সৃতরাং মৃত্যুর অসাড়তাকেওপূর্ব-সজীবতার লক্ষণ 
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বলিয়! স্বীকার করা যায় না। আচাধ্য বস্থ মহাশয় দেহের 
স্বাভাবিক জটিলতাকে সজীবতার একটা লক্ষণ বলিতে চান। 

পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, আমরা যাহাদিগকে জীব বলি, 

'তাহাদ্দের সকলেরই দেহ নিজীব পদার্থ অপেক্ষা অনেক জটিল, 

এবং তাহাদের ভিতরকার অণুগুলি সহজেই বিরত ও উত্তেজিত 
হইতে পারে। কাজেই, এই সকল জিনিস সহজেই খুব সাড়া! 

'দেয় এবং উত্তেজনার মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে শীঘ্রই চিরবিকার 
অর্থাৎ মৃত্যুর সীমায় আসিয়া! উপস্থিত হয়। 

উদ্ভিদাদির রসশোষণ, বৃদ্ধির বৈচিত্র্য প্রভৃতি কতগুলি 

ব্যাপার অগ্ঠাপি উত্ভিত্বত্বে এক একট] প্রকাণ্ড প্রহেলিকার স্তায় 

ধাড়াইয়া আছে । বড় বড় পণ্ডিত সাধারণ প্রাকৃতিক শক্তি এবং 

জীবনীশক্তিকে অবলম্বন করিয়া এই সকল ব্যাপারের ব্যাখ্যান 

দ্রিবার চেষ্টা করিয়৷ আসিতেছেন, কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে 

শ্বীকার করিতে হয়, এই সম্বন্ধে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া 
আসিতেছে । আচাধ্য বস্থ মহাশয় কেবল সাধারণ প্রাকৃতিক 

নিয়মের সাহায্যে এগুলিরও সুন্দর ব্যাখ্যান দিয়াছেন । ইহাতে 

জীবনীশক্তি বা জীবন বলিয়া কোন একট! হৃষ্টিছাড়া শক্তির 
অস্তিত্ব স্বীকার করার মোটেই প্রয়োজন হয় নাই। ' স্থতরাং 
রনশোষণ বা! বৃদ্ধিবৈচিত্র্য প্রভৃতিকেও সজীবভার লক্ষণ বলা যায় 

না। এক দেহ্যস্ত্রের জটিলতা! ব্যতীত অপর কোন ব্যাপারেই 
সজীব পদার্থের বিশেষত্ব নাই। 

আণবিক বিকৃতির ন্যায় একটা অতি সহজ ও হুপরিচিত 



৫৯. জগদীশচন্দ্রের আবিফার 

ব্যাপার অবলম্বন করিয়া আচার্য বস্থ মহাশয় যে সকল মহদাবি- 

ফার সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহার বিশেষ বিবরণ পাঠ করিলে 

বিশ্মিত না হইয়া থাক! যায় না । বাহিরের শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত্তে 
যে আণবিক বিকৃতি আসিয়া দেহের অণুগুলিকে আক্রমণ করে 
তাহাই দেহের ভিতরে রাসায়নিক কাধ্য করে। পূর্ব-পগ্ডিতগণ 
এই ব্যাপারটি ধরিতে পারেন নাই বলিয়া যত গোলযোগ । 
ইহারা সজীব পদার্থের ভিতরে একটা! শক্তির খেল। দেখিয়! সেই 
শক্তিটাকে জীবনীশক্তি নাম দিয়! নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিয়া 

আসিতেছিলেন। কিন্তু সেই শক্তি যে, বাহিরের শক্তিরই অংশ- 

মাত্র তাহা তাহাদের নজরে পড়ে নাই। বিশেষতঃ, বাহিরের 

শক্তি যে কাজ করায়, ভিতরের শক্তি কখন কখন ঠিক তাহার 
বিপরীত কার্য করে দেখিয়া, ভিতর ও বাহিরের শক্তি যে সম্পূর্ণ 
পৃথক্, এই সংস্কারট৷ তাহাদিগকে আরও বিপথগামী করিয়াছিল। 

অধ্যাপক বস্থ মহাশয় বলিতেছেন, ছুই শক্তি পরস্পর বিসম্বাদী 
বলিয়া, তাহার] মূলেও যে পৃথক্ তাহা কখনও স্বীকার করা যায় 
না। শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমরা যখন কলকারখানার কাজ 

চালাই তখন একই শক্তির এ প্রকার অসন্বদ্ধ বিপরীত মৃত্তি 

অনেক সময়েই আমাদের ছ্বোখে পড়ে । তাই বলিয়া যাহ! মূলে 
এক, তাহাকে পৃথক্ বলিয়া! ত্বীকার করিতে হইবে? 

এই স্থলে আচার্য্য বস্থ মহাশয় বায়ুচালিত বৈদ্যুতিক 
কলের ( %170-0060:) সহিত উত্ভিদ্দেহের তুলনা করিয়াছেন ॥ 
এই যন্ত্র প্রবল বায়ুর আঘাতে ঘুরিয়া কাজ করে এবং 
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সঙ্গে সঙ্গে য্তরসংলগ্ন বিছ্যুৎকোষে সেই বায়ুর শক্তিরই কিয়দংশ 

বিদ্বাৎ-আকারে সঞ্চয় করিয়া রাখে । যখন প্রবল বানু 

অভাব হয়, তখন সেই কোষসঞ্ষিত বিদ্যুৎ কলে আসিয়া যন্ত্রকে 

ঘুরাইতে থাকে। কিন্তু এবারে উহ! বিপরীত দিকে ঘুরে। 

বায়ুর শক্তি যদ্দি এইপ্রকারে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া বিপরীত 

কাধ্য করিতে পারে, বাহিরের শক্তি যে, দ্বিধা-বিভক্ত হইতে 

পারে না, এবং তাহারই একটা 'অংশ অন্তনিহিত থাকিয়া 

গাছের বৃদ্ধি ও রসশোষণ করাইতে পারে না, একথা কোনক্রমে 

স্বীকার করা যায় না। ভিতরকার খবর না জানিলে, বায়ুর 

অভাবে কলকে ঘুরিতে দেখিলে, ইহাকে অপর কোনও বিশেষ 

শক্তির কার্য বলিয়া স্থির করা যেমন স্বাভাবিক, উ্ভিদের 

অন্তপ্িহিত শক্তিকে “জীবনশক্তিঃ নামক একটা স্বতন্ত্র শক্তি, 

বলিয়া ভুল করাও জীবতত্ববিদ্গণের পক্ষে সেই প্রকার 

ক্বাভাবিক। আচার্য বন্থ মহাশয়ের আবিষ্ষারে এই ভ্রম 

দূরীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে, এবং উত্ভিত্বত্বের যে সকল 

ব্যাপার পরস্পর অসম্বদ্ধ বলিয়। স্থির ছিল, তাহাদেরও মধ্যে 

একট] এক্যবন্ধন দেখা দিতেছে । 

কি কি 
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বনঠাড়াল, লজ্জাবতী প্রভৃতি কতকগুলি গাছে হাত দিলে' 

বু! তাহাদের উপরে তাপ প্রয়োগ করিলে, এসকল গাছের ছোট 
ছোট পাত! গুটাইয়া আসে, এবং পাতার ভাটাও নামিয়া পড়ে । 
আম, জাম, নারিকেল প্রভৃতি গাছের এপ্রকার স্পর্শাহুভৃতি 
নাই । ইহা দেখিয়া জীবতত্ববিদ্গণ এপর্যযস্ত সমগ্র উত্ভিদ্জাতিকে 

সসাড় ও অপাড়, এই ছুই শাখাজাতিতে ভাগ করিয়া, 

আমিতেছিলেন। এই শ্রেণীবিভাগ অনুসারে লক্জাবতী প্রভৃতি 
কয়েকটিমাত্র গাছ সদাড় শ্রেণীভুক্ত হয়। অবশিষ্ট সকলই 
অসাড়ের দলে গিয়। পড়ে । 

আচাধ্যবর জগদীশচন্দ্র বস্থ মহাশয়, তাহার “উত্ভিদের সাড়া” 

(71506 [.597০56 ) নামক গ্রন্থে, পূর্ববর্ণিত আেণীবিভাগের 

ভুল দেখাইয়াছেন। ইনি প্রমাণ করিয়াছেন, যে হিসাবে' 
লজ্জাবতী লতা৷ সসাড়, আম, জাম ইত্যাদি ষে কোন গাছও. 
ঠিক সেই হিসাবে সসাড়। কেবল ইহাই নয়, নানা আঘাত- 

উত্তেজনায় প্রাণিগণ যে প্রকাদুর সাড়া দেয়, উত্ভিদ্ের সাড়া যে, 

অবিকল তব্রপ, আচার্ধ্য বন্থু মহাশয় নানা পরীক্ষায় তাহাঁও 

প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। 
লজ্জাবতী লতা! যেমন সসাড়, আমগাছও সেই রকম সসাড়, 

একথাটা শুনিলে প্রথমে মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। সন্দেহ হইবারই 
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ত কথা; তাপ বা আলোক প্রয়োগ কর! দুরের কথা, লজ্জাবতীর 
ডালে একটু হাত লাগিলেই, তাহার পাতাগুলি বুঁজিয়া 
'আসে। কিন্তু আমগাছে সহঅবার ঝাকি দিলেও তাহার পাত। 

একটুও নামিয়া পড়ে না। 

অধ্যাপক বন্থু মহাশয় তাহার বর্তমান আবিফারে 

দেখাইয়াছেন, আঘাত-উত্তেজনায় উদ্ভিদ ও প্রাণিমাত্রেরই 
দেহের ভিতর একই প্রকার ক্রিয়া' হইয়া থাকে। লজ্জাবতী 
প্রভৃতি উত্ভিদ্ অবস্থাবিশেষে পড়িয়া, এ সকল ক্রিয়ার যে ফল 

বাহিরে প্রকাশ করিতে পারে, আম ও জামগাছ ঠিক সেইরূপে 
তাহা পারে না বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে সেই ক্রিয়ার ফল ধর! 

পড়িয়া! যায়। কোন প্রাণীকে নির্দয়ভাবে আঘাত করিতে 

থাকিলে সে হাত-পা ছুড়িয়া ও চীৎকার করিয়া বেদন, 

জ্ঞাপন করে। এখন উহার হাত-পা খুব শক্ত করিয়া! বাঁধিয়া, 

আঘাত করিতে থাকিলে তাহার আর হাত-পা ছুড়িয়া বেদন। 

জানাইবার উপায় থাকে না। এক চীৎকারই তাহার 

বেদনাজ্ঞাপনের একমাত্র উপায় হইয়া ্রাড়ায় । আম, জাম 
ইত্যাদি গাছের হাত-পা যেন বীধা ; তাই এগুলি 
আহত হইয়। বন চেষ্টাতেও লজ্জাবতী লতার ন্তায় হাত-পা 
নাড়িয়া বেদনা জানাইতে পারে না। হাত-পা বাধ! প্রাণীর 

বেদনার সাড়া যেমন তাহ্র চীৎকারে জানা যায়, স্বভাবতঃই 
হাত-পা বাধ! গাছগুলির সাড়া সেই প্রকার অন্ত উপায়ে 
জান। গিয়। থাকে । 



৫৬ জগদীশচন্ের আবিডার 

১ম চিত্র 
পূর্ব্বে থে সকল কথা বলা হইয়াছে, ভাহ। হইতে দেখ। যায়, 

প্রাণীরা যেমন চীৎকার ও অঙ্গসঙ্কোচা্দি বারা আঘাতে সাড়া 
দেয়, উত্ভিদও সেই প্রকার প্রত্যক্ষ ও অগ্রত্যক্ষ এই ছুই 



উদ্ভিদের আঘাত-অহুভাতি ৫? 

প্রকারে সাড়া দিয়া থাকে। অপ্রত্যক্ষ সাড়া কোন যন্ত্রের 

সাহায্য গ্রহণ ন! করিয়া প্রথমে বুঝা অসম্ভব, কারণ চস্ককর্ণার্দি 

সব ইন্দ্রিয় বারা তাহা ধরা পড়ে না। প্রত্যক্ষ সাড়া সহজেই 
বুঝা গিয়া থাকে; কারণ পাতা ও ডগার উঠানামা চোখেই 
ধরা পড়িয়া! যায়। কিন্তু সকল সময়ই কেবল চোখের দেখার, 
উপরে নির্ভর করিলে কাজ চলে না। কোন্ আঘাতে. কতক্ষণ 

পাতা কতটা উঠিল নামিল, এবং কতঙ্ষণে ও কিপ্রকাঁরে সেটি 
সেই আঘাতের ধাক্কা সাম্লাইয়। প্রক্কৃতিস্থ হইল, এ সকলের 

লেখা-পড়া ও হিসাবপত্র কর! খালি চোখের কাজ নয়। কাজেই, 
প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ উভয় সাড়াই ঠিকৃ জানিবার জন্য বিশেষ 
বিশেষ যন্ত্রের আবশ্যক | 

আচার্য বস্থু মহাশয় ইহার জন্য অনেকগুলি যন্ত্র উদ্ভাবন 

করিয়াছেন। আমরা এখানে কেবলমাত্র ছুই প্রকার সাড়া- 
অস্কন-পদ্ধতির উল্লেখ করিব । আচার্য বসু মহাশয়ের আৰিফার- 

গুলি বুঝিতে হইলে, কি প্রকারে সাড়ালিপি অঙ্কিত হয় এবং 
লিপি দেখিবামাত্র কি প্রকারে সাড়ার প্রকৃতি বুঝা যায়, তাহ। 

প্রথমে জানা আবশ্তক। 

প্রথম চিত্রটি আচার্য বন্থ ,মহাঁশয়ের উদ্ভাবিত সাড়া- 

'অন্ধনের একটি যন্ত্র। গাছের পাত ও ভগ উঠানাম। করিয়া যে 

সাড়া দেয়, ইহা দ্বার সেগুলি সহজে লিপিবদ্ধ রাখা যাইতে 

পারে। 

যন্ত্রের "” চিহ্নিত অংশটি আলুমিনিয়ম্ ব| অপর কোনও 
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ধাতুর তার। এই তারের একপ্রাস্ত গাছের পাতায় অতি হুক্ 
রেশমী স্তা দিয়া সংযুক্ত আছে এবং অপর প্রাস্তটি আর একটি 
তারে লম্বভাবে দৃঢ়সংযুক্ত কর হইয়াছে । এই শেষোক্ত তকে 

একটি গোলাকার ক্ষুন্্র দর্পণও সংলগ্ন রাখ! হইয়াছে এবং যাহাতে 
ওঁ দর্পণলহ ছুইটি তার অনায়াসে খেলিয়া বেড়াইতে পারে, 
তাহারও ব্যবস্থা যন্ত্রে আছে। 

“[৮” চিন্তিত রেখার্টি, একটি স্থির আলোক-রশ্মির পথ। 

এই আলোক প্রথমে সেই তারসংলগ্ন দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া, 
এবং পরে তাহার উপরকার আর একখানি স্থির গোলাকার 

দর্পণে পুনঃপ্রতিফলিত হইয়া, সম্মুখের সাঁড়াঅঙ্কন-যন্ত্রের কাগজে 
আসিয়া! পড়ে। যন্তরস্থিত এই সুদীর্ঘ কাগজখানিকে ফিতার মত 

গুটাইয়া রাখ! হয়, এবং *০* চিহ্নিত ঘড়িকল দ্বার। তাহাকে 
ইচ্ছানুরূপ দ্রুত বা ধীরভাবে খোলা হইয়া! থাকে । 

এখন মনে করা যাউক, চিত্রের শ্ত্রসংলগ্ন গাছের পাতাটি 

যেন লজ্জাবতী লতার ন্যায় আপনা হইতেই নীচের দিকে নামিয়া 
পড়িল। বলা বাহুল্য, ইহাতে পাতা-সংযুক্ত স্থতার টানে সেই 
পূর্বববিত ছুইটি তার ও তৎসংলগ্ন দর্পণথানিকে আমরা নিশ্চয়ই 
চঞ্চল হইয়া! পড়িতে দেখিব। কাজেই, সেই দর্পণ-প্রতিফলিত 

আলোকরশ্ঝিও ছিতীয় দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ার পর, সাড়া- 

অন্কনের কাগজে চঞ্চল হইয়াই দেপা দিবে । পাতার উঠানামা 
না থাকিলে, "৮ আলোক-রশ্মিকে উক্ত ছুই প্রতিফলনের পর 
কাগজে এক স্থির আলোকবিন্দুর আকারে দেখা যাইত ; কিন্ত 
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পাতা নামিয়! যাওয়ায় আমরা আলোকবিন্দুটিকে এক সরলপথে 
বাম হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে দেখিব। 

এখন মনে কর, আমাদের সেই পাতাটি উঠিতে আরগ্ 
করিয়াছে । এ অবস্থায় সেই তারসংলগ্ন দর্পণখানি ঘুরিয়া আবার 
পূর্বের স্থানে আদিতে আরম্ভ করিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফলিত, 
আলোকবিন্দুও ইহার পূর্বের পথে বাম হইতে দক্ষিণদিকে চলিতে 

আরম্ভ করিবে। কাজেই, পাতার এই প্রকার উত্খান-পতনে 
সাড়া-অহ্কনের কাগজের উপর আলোকবিন্দুটিকে আমর৷ এক সরল 

পথক্রমে ক্রমাগত বামে দক্ষিণে যাওয়াআসা করিতে দেখিব। 

খাতার উপরে পেন্সিলের মুখ রাখিয়। যদি খাতাকে ক্রমাগত 

বামে ও দক্ষিণে চালনা করা যায়, তাহা হইলে খাতায় একটা লম্বা 
দাগ পড়িয়া যায়। এখন মনে করা যাউক, পেম্সিলের মুখ যখন 
বাম হইতে দক্ষিণে চলিতেছে, তখন খাতাখানিকে কেহ ধীরে 

ধীরে টানিয়৷ লইতেছে । বল বাহুল্য, এ প্রকার অবস্থায় খাতায় 

কখনই পূর্বের ন্যায় এক সরল দাগ পড়িবে না। এক নির্দিষ্ট 
সরলরেখার স্থানে, খাতার উপরে শ্রোতের ন্তায় এক আকা- 

বাক! চিত্র অস্কিত হইয়া যাইবে । পূর্বববর্ণিত যন্ত্রে সাড়া-অন্কনের 
কাগজখানি যখন ঘড়িকলের দ্বার] খুলিতে আরম্ভ করিবে, বাম- 

দক্ষিণগামী আলোকবিন্দুটি তখন আর কাগজের উপর সরল 

রেখা অঙ্কন করিতে পারে না; তাহার স্থানে উদাহত খাতার 

চিত্রের ন্তায় এক উচু-নীচু বক্ররেখা অস্কিত হইয়! পড়ে । 
পেন্সিল যেমন খাতায় দাগ রাখিয়া যায়, আলোকবিন্দু সাড়া- 
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লিপির কাগজে বন্রপথে চলিতে থাকিলেও তাহাতে কোন চিহ্ন 

রাখিয়! যায় না। কাজেই, আলোকবিন্দুর পথ যাহাতে কাগজে 
স্থায়িভাবে অঙ্কিত হয়, তাহার উপায় আবশ্তক। আচার্য বন্থ 

মহাশয় সাধারণ কাগজের পরিবর্তে যন্ত্রে ফটোগ্রাফের কাগজ 

জড়াইয়া, আলোকের পথ স্থায়ী করিবার এক উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছেন । আলোকবিন্দু যে পথে চলা-ফের] করে, ফটোগ্রাফের 

কাগজে তাহার ছবি অঙ্কিত হইয়া যায়। পরে ফটোগ্রাফীর 
সাধারণ প্রক্রিয়ায় সেই ছবি ফুটাইয়া তুলিলে, কাগজে 
আলোকের পথ স্থায়িরূপে অস্কিত হইয়া দাড়ায় । 

শপ ৯ শপ শপ শপ আপ ০ 

ৃ ৩ চিত্র 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিত্রদ্ধয় পূর্ব্ববর্ণিত যস্ত্রপাহায্যে প্রাপ্ত দুইটি 
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সাড়ালিপি। বনটাড়াল গাছের পত্রবৃস্ত আহত করায়, তৎসংলগ্ন 

পত্রটি নামিয়া পড়িয়া! দ্বিতীয় চিত্রের বাম পার্থর উর্ধা রেখাটিকে 

সাড়া-অস্কনের কাগজের উপর টানিয়াছে। তার পরে পাতাটি' 

যখন যথাকালে প্রকৃতিস্থ হইয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল, 

পরবর্তী নিম্নরেখাটি আপনা হইতেই অঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। 
স্থতরাং দেখ যাইতেছে চিত্রের এক একটি চুড়াকার বক্ররেখা 

পত্রের উত্থানপতনের জ্ঞাপক ; এবং কোন্ চূড়া অপরের তুলনায় 
ভূমি হইতে কত উপরে উঠিয়াছে জানিতে পারিলে, উভয় পাতার 

মধ্যে কোন্টি অধিক নীচে নামিয়াছিল, তাহা কেবল চিত্র 
দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা যায়। 

চুড়াগুলির ভূমিকে সমক্র-জ্ঞাপক রেখা বলিয়৷ ধর! যাইতে 
পারে। একবার নামিয়া গিয়া পাতাটি যদ্দি উঠিতে বিলম্ব করে, 
তবে সেই সময়ে সাড়াঅঙ্কন-যন্ত্রের সেই জড়ানো কাগজটার 

অনেকখানি খুলিয়া! যাইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পাতার উতথান- 
পতন সুচক চুড়াটির ভূমিকেও খুব দীর্ঘ হইতে দেখা যাইবে । 

দ্বিতীয় চিত্রে একটি পাতার চারিবার উত্থানপতনের ছবি 
অঙ্কিত আছে। প্রথম একবার নামিয়া যাওয়ার পরে সম্পূর্ণ 

উঠিতে পাতাটি প্রায় আট মিনিট সময় ব্যয় করিয়াছিল। ছবির 
ভূমিরেখার সহিত প্রথম চূড়ার ভূমি তুলনা করিলে ইহাস্প 
বুঝা যাইবে। | 

চাঁরিবারের নিয়মিত আঘাতে পত্রটি চারিবার নিয়মিত” 

ভাবে সাড়া দিলে পর, তাহার বুস্তের মুলে বিষ প্রয়োগ করা; 
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হইয়াছিল। বিষযুক্ত হইয়! পাতাটি আর নিয়মিত সাড়। দিতে 

পারে নাই। দ্বিতীয় চিত্রের দক্ষিণপ্রাত্তস্থ অংশটির প্রতি দৃষ্টি- 

পাত করিলে, পাঠক 'পাতার বিষ-ম্বৃত অবস্থার পরিচয় পাইবেন । 
সাড়ালিপি-যস্ত্রের আলোকবিন্দু স্থির থাকিলে, যেমন সাড়ার 
কাগজে এক সরল দাগ পড়িয়া যায়, এখানেও প্রায় তন্জরপ সরল 

“বাগ সাড়া-লিপিতে অন্কিত হইয়া গিয়াছে। 
তৃতীর চিত্রটি বনটাড়াল গাছের সাড়ালিপি। তিন বারের 

নিয়মিত আঘাতে, পাতাটি তিনবার নিয়মিত উঠানামা করিয়া- 

ছিল। তৃতীয় বার উঠার শেষে আচাধ্য বস্থ মহাশয় তাহার 

ভিতর দিয় প্রবল বিদছ্যুৎপ্রবাহ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। 

কাজেই, তখন পাত মুত্প্রায় হইয়া গিয়া, আর সাড়া দিতে পারে 

নাই। তৃতীয় চিত্রের দক্ষিণ প্রান্তস্থ অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে, উহার মৃত্যুরেথ! স্পষ্ট দেখা যাইবে । 

বাহিরের আঘাত-উত্তেজনায় প্রাণিগণ যে সকল প্রত্যক্ষ 

সাড়া দেয়, তাহ। জীবতত্ববিদ্্গণ পূর্ব্বের অনুরূপ পদ্ধতিতে লিপি- 

বদ্ধ রাঁখিয়াছেন।, কিন্তু উদ্ভিদ অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারেও যে, 

প্রাণীরই মত সাড়া দিতে পারে, তাহা এ পধ্যস্ত কোন জীবতত্ব- 

বিদের মনে হয় নাই। 

৪র্থ চিত্রটি ভেকের পের্শাবিশেষের সাড়ালিপি। নিয়মিত 
আঘাতে পেশীটি আকুঞ্চিত ও প্রনারিত হইয়! কি প্রকার নিয়মিত 

সাড়া দিয়াছিল, পাঠক চিত্রদৃষ্টে সহজে বুঝিতে পারিবেন । 
চিত্রের শরচিহিত (4১0০৯ 1702106 ) অবস্থায় সাড়া দেওয়ার 
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পরে, পেশীতে বিষ প্রয়োগ কর! হইয়াছিল। ইহাতে তাহার 
সসাড়তা ক্রমে কি প্রকারে কমিয়া আসিয়াছিল, চিত্রের দক্ষিণ 

প্রাস্তস্থ ক্রমনিষ্ন চুড়াগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহ! বুঝা 
যাইবে। 
এই ত গেল প্রত্যক্ষ সাড়া-অস্কনের কথা । আচার্য বন্থ 

মহাশয় অপ্রত্যক্ষ সাড়া-অন্কনের কি উপায় করিয়াছেন এবং 

৪র্থ চিত্র 

তাহাঁর অস্তিত্ই ব! কি প্রকারে বুঝিয়াছেন, এখন দেখা ষাউক। 

দেহের আকুঞ্চন-প্রসারণ ও পাতার উঠানাম! দ্বারা প্রাণী ও 

উদ্ভিদ যে প্রত্যক্ষ সাড়া দেয়, পূর্বববর্ণিত যন্ত্রে পাতিত আলোকের 

বিচলন দ্বারা তাহা বেশ লিপিবদ্ধ করা চলে। কিন্তু যখন 

আঘাত পাইয়! উদ্ভিদ নড়িয়া-চড়িয়া অনুভূতি প্রকাশ করিতে 

পারে না, তখন তাহা জানিবার উপীয় কি? 

আচাধ্য বস মহাশয় এই অপ্রত্যক্ষ উত্তেজন! লিপিবদ্ধ 

করিবার জন্য বিছ্যতের সাহাষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। পরীক্ষ! 
করিয়া দেখ! গিয়াছে, জীবদ্দেহের কোন অংশে আঘাত দিলে, 
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আহত স্থান হইতে সুস্থ স্থানের দিকে আপনা হইতেই একটা 
ঘিছ্যৎপ্রবাহ ছুটিতে থাকে । আঘাত যতই গুরু হয়, প্রবাহও 
তত প্রবল হইয়া ধাড়ায় এবং আহত স্থান ক্রমে স্থস্থ হইতে 
আরম্ভ করিলে, প্রবাহের মাত্রাও ক্রমে কমিয়া৷ আসিয়া একেবারে 

লোপ পাইয়া যায়। যে সকল বৃক্ষ প্রত্যক্ষ সাড়া দিতে পারে না, 

তাহাতেই ষে কেবল এই বৈদ্যুতিক নাড়া দেখা যায়, এ কথা 
পাঠক মনে করিবেন না৭ আহত জীবমাত্রেরই অঙ্গে পূর্বোক্ত 

প্রকারে বিদ্যুৎ পরিচালিত হইয়া থাকে । কাজেই, যে সকল 

উদ্ভিদ প্রত্যক্ষ সাড়া দেয়, তাহাতে এই সাড়া ব্যতীত পূর্বোক্ত 
অপ্রত্যক্ষ বৈছ্যুতিক সাড়াও দেখ! গিয়া থাকে। 

ভূমি-আম্লা (810775412) *  লজ্জাবতীর মত এক 

প্রকার ছোট গাছ। লজ্জাবতীরই মত এই গাছগুলি বাহিরের 
আঘাত-উত্তেজনায় প্রত্যক্ষ সাড়া দেয়। পঞ্চম চিত্রটি এ গাছের 
প্রত্যক্ষ ও অগপ্রত্যক্ষ সাড়ার ছবি। বাহিরের আঘাতে ডালপালা 
নামাইয়া উঠাইয়া গাছটি যে প্রত্যক্ষ সাড়। দিয়াছিল, চিত্রের *]” 
চিহ্নিত বক্র রেখাটি দ্বারা তাহা সথচিত হইতেছে এবং সেই একই 

আঘাতে কেবল ৫বদ্যুতিক প্রবাহের হাসবৃদ্ধি করিয়া সেটি, যে 
'অপ্রত্যক্ষ সাড়া দিয়াছিল তাহা “0৮ চিহ্নিত অংশে লিপিবদ্ধ 

*  7100170 চ]0 গাছ বীরভূম অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বন্য অবস্থায় দেখ! 

যার। এই গাছের যে বাঙ্গাল! নামটি ব্যবহৃত হইল, তাহাই উহ্থার প্রকৃত নাম 

'কিন৷ সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
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রহিয়াছে । পাঠক এবার চিত্রথানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
উভয় সাড়ার একত! স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। খু'টিনাটি সকল 

বিষয়েই উভয়ের অবিকল মিল রহিয়াছে । স্থতরাং এস্থলে এ 

ছুইটি সাড়াকে একই আঘাতজাত উত্তেজনার ছুইটি ত্বতন্ত্র বিকাশ 
না বলিয়! থাক! যায় না । লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করিলে তাহার* 

পাতা গুটাইয়া৷ আসে, কিন্তু আমের গাছে হাত দিলে তাহার পাতা 
বুঁজিয়া আসে না, অতএব কেবল লজ্জাবতী লতারই আঘাত- 

অনুভূতি আছে, এখন আর এ প্রকার যুক্তি প্রয়োগ করা চলে না। 

লজ্জাবতী লতা কোন আঘাত পাইলে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ এই 
উভয়বিধ সাড়াতেই তাহার উত্তেজনা ব্যক্ত করে এবং আত্বৃক্ষ 

কেবল অপ্রত্যক্ষ বৈহ্যুতিক সাড়াতে অনুভূতি জানায়, উভয়ের মধ্যে 

পার্থক্য এইটুকুমাত্র । আঘাতাম্ুভূতি কেবল লঙ্জাবতীর নিজব্ব নয়, 

আমকাটাল প্রভৃতি বৃক্ষমান্রেই এই ধর্মটি পূর্ণমাত্রায় বর্তমান আছে। 
আঘাত-উত্তেজনায় উত্ভিদ্ সকল থে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সাড়া 

দিয়! থাকে, আচাধ্য বস্থ মহাশয় তাহার মূল কারণ আবিষ্কার 

করিবার জন্য অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন । এই গবেষণার 
ফলে জান! গিয়াছে, জীবদেহে আঘাত লাগিলেই তাহার আহত 

ংশের স্থবিস্ততস্ত অপুসকল বিকৃত হইয়॥ পড়ে, এবং সেই বিকারের 
গ্রাস হইতে মুক্তি পাইবার জন্ প্রত্যেক অণুরই একটা চেষ্টা! দেখা 

যায়। প্রাণী ও উদ্ভিদের সকল" প্রকার সাড়াই এই আণবিক 
বিকারের ফল এবং এই বিকার হইতে মুক্তিলাভ করিলেই, 
তাহারা সাড়া রোধ করিয়া আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া দাড়ায়। 

$ 
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এ 
৫ম চিত্র 

উত্তিদ্-দেহের ভিতরকার আপবিক বিন্যাস বিকৃত হইলে 

বিকারেরটঃসঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে । এই 

গুলির মধ্যে উত্ভিদ্দেহস্থ কোষের ভিতরকার জলীদ্ব অংশ বহির্গত 
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হুওয়া এবং আহত স্থান হইতে স্থস্থ অংশের দিকে বিছ্যাৎ-প্রবাহ 

পরিচালন করাকে, আচাধ্য বস্থ আণবিক বিকারের প্রধান লক্ষণ 

'বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন । সুস্থ অবস্থায় উত্ভিদ্দেহের সক্ষম সুক্ষ 

'কোষগুলি জলপূর্ণ হইয়া স্ফীত থাকে । এ অবস্থায় তাহাতে 
আঘাত করিলেই অণুর আকার পরিবর্তনের সহিত সেই জল 
সজোরে বাহির হইয়া! দেহের অভ্যন্তরে ছুটিতে থাকে । কাজেই, 

আহত অংশের কোষসকল সন্কৃচিত হইয়া তৎসংলগ্ন ডালপালাকে 
নামাইয়। ফেলিতে চেষ্ট। করে। 

চেষ্ট। ব্যতীত ফললাভ হয় ন! সত্য, কিন্তু চেষ্টামাত্রকেই সকল 

সময় সফল হইতে দেখা যায় না। উত্ভিদ্দেহের কোষনসকল জলহীন 
হুইয়! যখন সঙ্কুচিত হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ডালপালাকেও 

নামাইবার চেষ্টা করে সত্য, কিন্তু এই চেষ্টার সফলতা! লজ্জাবতী 

ইত্যাদি কয়েকটি উত্তিদ্ ব্যতীত অপর কোন গাছে স্পষ্ট দেখ! 
যায় না। লঙ্জাবতীর দেহের গঠন ও বিশেষ বিশেষ ছুই একটি অঙ্গ 

ধ চেষ্টার সহায়তা করে। কিন্তু আম ইত্যাদি গাছে এ প্রকার 

স্বাভাবিক সুব্যবস্থা না থাকায়, আণবিক চেষ্টা সেখানে ব্যর্থ হইয়! 

পড়ে। কিন্তু প্রত্যেক আঘাতে সকল গাছই যে লজ্জাবতী লতা» 

ন্যায় আণবিক বিকার গ্রস্ত হয়, এবং তৰ্রধরা৷ সকলেরই যে আণবিক 

অবস্থা একই প্রকার হইয়া দাড়ায়, তাহ! আমর! বিকারের দ্বিতীয় 

লক্ষণ অর্থাৎ বিছ্যতের উৎপত্তি দেখিয়া জানিতে পারি । 
কয়েক বৎসর পূর্বে সজীব ও নিক্জীবের সাড়ার একতা 

প্রদর্শন করিয়া, আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক জগতে যে তুমুল 



৬৮ জগদীশচজ্দ্রের আবিষ্কার 

আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, পাঠকপাঠিকাগণ অবশ্যই 
তাহার কথা শুনিয়াছেন। সেই সময়ে তিনি বৈদ্যতিক সাড়া 

অবলম্বন করিয়াই তাহার আবিষ্কারগুলিকে দাড় করাইয়াছিলেন। 
উদ্ভিদের বৈদ্যুতিক সাড়া লইয়া, এ পধ্যস্ত কোন পণ্ডিতই বিশেষ, 

গবেষণা করেন নাই, কাজেই, কয়েকজন ইংরাজ জীবতত্ববিদ কেবল, 
বৈদ্যুতিক প্রমাণে বস্থ মহ্রাশয়ের আবিষ্কারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে 

কুন্টিত হইয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, আবিষ্কারক 
মহাশয় যতদিন চিরাগত প্রত্যক্ষ সাড়া দ্বার! তাহার সত্যের প্রতিষ্টা 

করিতে না পারিতেছেন, ততদিন তাহাতে কেহই বিশ্বাসস্থাপন 

করিবে না। এই পণ্ডিতগণের ভ্রম দূর করিবার জন্য অধ্যাপক 
বন্ধ মহাশয় তাহার বর্তমান গবেষণাগুলিতে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ 

সাড়া দিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যে সকল ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধাস্ত 
অবলম্বন করিয়া জীবতত্ববিদ্গণ এপধ্যস্ত বৃথা! বাগৃবিতগু' করিয়া 
আসিতেছেন, আচার্য্য বস্থু মহাশয়ের এই নৃত্ন আবিষ্কারে 

সে গুলিকে ত্যাগ করিতে হইতেছে । 

লজ্জীবতীজাতীয় উত্ভিদ্ ও সাধারণ উদ্ভিদের সাড়াবৈচিত্র্য- 

সম্বন্ধে অধ্যাপক বস্থ মহাশয় যে সকল নব তথ্যের সন্ধান 

পাইয়াছেন, পরঅধ্যায়ে «আমরা তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ 

করিব । উত্ভিদ্দেহের গঠন কি প্রকার হইলে, তাহ! প্রত্যক্ষ সাড়া 

দিবার অনুকূল হয়, এবং তাহাদের কোন্ অবস্থাই বা প্রত্যক্ষ 
সাড়া রোধ করে, তাহাও এ অধ্যায়ে আলোচিত হইবে । 



প্রাণী ও উদ্ভিদের সাড়ার একতা! 

আমরা পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া, 
'দেওয়] উত্ভিদ্মাত্রেরই একট। প্রধান ধন্ম। নানাজাতীয় গাছে 

নানা প্রকারে আঘাত দিয়া, আচার্ধ্য বস্থ মহাশয় যে বৈদ্যুতিক 
প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সাড়ার একতা দেখাইয়াছেন, তাহাও আমর! 

-এ প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি । এখন দেখ! যাউ ক, লজ্জাবতী, ভূমি- 

আম্লা (31921708), বনটাড়াল প্রভৃতি গাছে, বৈদ্যুতিক 

সাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পাতার উঠানামা প্রভৃতি প্রতাক্ষ 

সাড়া (005017217102] 17997১01096) কোথা হইতে আসে । আমর! 

পূর্বব অধ্যায়ে বলিয়াছিলাম, হাত পা ও মুখ বীধা প্রাণীকে প্রহার 

করিতে থাকিলে, হাঁতি-প নাড়িয়া ও চীৎকার করিয়া সে যেমন 

প্রহারের অনুভূতি জানাইতে পারে না, কিন্তু অস্তরে অন্তরে 

বেদনাটা পূর্ণমাত্রাতেই ভোগ করে, আহত গাছের অবস্থা কতকট। 
সেই প্রকার । পাতা, বোটা ও ডালের গঠনবৈচিত্র্যে অস্তরের 

বেদনা কতকগুলি গাছ অক্প্রত্যঙ্গ নাড়িয়৷ চাড়িয়া৷ বেশ প্রকাশ 
' করিতে পারে। কিন্তু যাহাদের অঙ্গ খেলে না, তাহাদিগকে আঘাত 

উত্তেজনায় কেবল অন্তরে অন্তরেই বেদন। অনুভব করিয়া নিরম্ত 

থাকিতে হয় । আচার্ধ্য বস্থ মহাশয় তাহার বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায়, 

“এই আত্তরিক বেদনার অস্তিত্ব সকল উদ্ভিদেই দেখাইয়াছেন। 



৭০ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

কি অবস্থায় উদ্ভিদ হাত-পা-বীধ। প্রাণীর ন্যায় নীরবে আঘাত-যন্ত্রণা 
সহ করে, এখন তাহাই আলোচ্য ৷ 

একখণ্ড ইবোনাইট্ ও তাহার সমান আকারের একটি রবার 
ফলককে শিরিসের আঠা ছ্বার। জুড়িয়া, উত্তাপ দিতে থাকিলে 

উহাদের আকারের একটা বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। তাপ 

'পাইলেই এই জোড়া জিনিসটা ধনুকের আকারে বীকিয়৷ পড়ে। 

এই বীকা হওয়ার কারণ নির্দেশ করা কঠিন নয়। উত্তাপে 
প্রসারিত হওয়া ও ঠাগ্ডায় সঙ্কুচিত হইয়া! পড়া পাদার্থমাত্রেরই 
একট! প্রধান ধশ্ম। কিন্তু একই রকম তাপে সকল জিনিস সমান 

পরিমাণে প্রসারিত হয় না। যে উত্তাপে পারদ প্রসারিত হইয়া 
দ্বিগুণ আয়তন প্রাপ্ত হয়, অপর পদার্থে সেই তাপ দিলে, 

প্রসারণের মাত্র/ অধিক দেখা যাইবে না । মোট কথায়, একই 
প্রকারে শীতল বা গরম করিলে, নান! পদার্থে নানা প্রকারের 

আকুঞ্চন ও প্রসারণ দেখ যায় । উপরোক্ত ইবোনাইট্ ও রবারের 

আকুঞ্চন ও প্রসারণশক্তি এক নয়। কাজেই, তাহাতে তাপ 

দিলে, অধিক আকুঞ্চনশীল রবারের ফলকটিকে নীচের দিকে 
(০০:)০৪৮) রাখিয়। জিনিসট! ধঙ্গকাকারে বাকিবে। 

লজ্জাবতী, বনটাড়াল প্রভৃতি গাছ পরীক্ষা করিলে, তাহাদের 

পাতার বৌটার গোড়ায় একটি বিশেষ অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহাকে ইংরাজিতে চ0117905 বলে । যাহাতে পাতাগুলি সহজে 

উঠানামা করিতে পারে, তজ্জন্য এই স্থানে ক্জার মত এক অংশ 

আছে, এবং তা" ছাড় অপর অংশের তুলনায় এই স্থানের' 



প্রাণী ও উদ্ভদের সাড়ার একতা ৭১ 

কোবগুলিরও (09115 ) একটা বিশেষত্ব দেখ! যায়। পার্শ্ববর্তী 

স্থানের কোষের যে প্রকার আকার, এ পত্রমূলের € চ151005 ) 
নিষ্নার্ধের কোষগুলি যেন তাহা অপেক্ষা! বড়, এবং শীতাতপে 

সেগুলি যেন অধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত ও প্রণারিত হইয়া পড়ে। 
পত্রমূলের নিম়নার্ঘ' ও উপরার্ধের কোষ সকল রসপুর্ণ, হইয়া 
পত্রবৃস্তের উপর সমান চাপ দিতে থাকিলে, পাতা ভূতলের 

সহিত সমান্তরাল হইয়। ধাড়ায়। ইহাই লজ্জাবতীর স্বাভাবিক 

অবস্থা । এখন যদি কোন প্রকার আঘাতাদি দ্বার এ সাম্যাবস্থায় 
স্থিত পত্রমূলটিকে উত্তেজিত করা যায়, তাহা হইলে তন্বার। 

পত্রমূলের নিয়ার্ধের সেই বড় বড় কোষগুলি হইতে অধিক 
পরিমাণে রস নির্গত হইয়া, তাহা নীচে-উপরের শাখা-প্রশাখা- 

ক্রমে চলাফেরা! করিতে আরম্ভ করে । রসপুষ্ট বস্ত হইতে রস 

নির্গত হইলেই সেটি সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এখানে উপরিস্থ 

ক্ষুদ্রতর কোষগুলি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রস নির্গত করায় 

নীচেকার বড় কোষগুলি অত্যস্ত অধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত 

হইয়া পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পত্রমূলটিও পূর্বব-উদাহৃত রবারু ও 
ইবোনাইটের ফলকের ন্যায় ধন্ুকাকারে বাকিয়৷ পড়ে । পাতা এ 

পত্রমূলেই প্রোথিত থাকে, কাজেই উহার বক্রতার সঙ্গে সঙ্গে 

পাতাটিকেও নামিতে দেখা যায়। *ইহাই লঙ্জাবতীলতার পাতা৷ 

গুটানোর কারণ । ৃ 

লজ্জাবতী প্রভৃতির পাতা একবার নামিলে কয়েক মিনিটের 
মধ্যে আবার সেগুলি পূর্যের স্বাভাবিক অবস্থা প্রান্ত হয়। 
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বলা বাহুল্য, পত্রমূলের সেই বড় বড় কোষগুলিতে পুনঃ রলসঞ্চারই 
ইহার কারণ। বৃক্ষমূল হইতে সর্বদাই এক রসপ্রবাহ উৎপন্ন 
হইয়৷ শাখা-প্রশাখাদিক্রমে উদ্ভিদের সর্ধবাঙ্গে সঞ্চরণ করিয়া 
থাকে । কাজেই, যখন এ রস সম্কৃচিত বৃহৎ কোষগুলির মধ্যে 

প্রবেশ করিয়া সেগুলিকে আবার ফুলাইয়া তোলে, তখন পঙ্র- 
'মুলের সেই অসম ছুই অর্দ পুনরায় সাম্যাবস্থায় আসিয়া! পাতা 
গুলিকে দাড় করাইয়া দেয়। 

পত্রমূলের উর্ধ ও নিয়ার্দের কোষের আকারগত বৈষম্য ও 
তাহাদের আকুঞ্চন-শক্তির ৰিভিন্নতাই, যে লজ্জাবতী প্রভৃতির 

পন্দ্রের উঠানামার কারণ, আচার্ধা বস্থু মহাশয় নানা পরীক্ষায় 
তাছ। গ্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

লজ্জাবতী লতার একটি সপত্র ও সবল শাখ! নির্বাচন 
করিয়া, তাহার মূলে দেশলাই জ্বালাইয়া তাপ দাও। কয়েক 
সেকেণ্ডের মধ্যেই উত্তাপ-প্রাপ্ত স্থানের নিকটবর্তী পাতাগুলি 
গুটাইতে আরম্ভ করিবে, এবং পরে সেই তাপের উত্তেজন। 

শাখা বাহিয়া তাহার সকল পাতাগুলিকেই গওটাইয়া শেষে 

প্রশাখার পাতাগুলিকে পরাস্ত আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিবে। 

আচার্য বস্থ মহাশয় এই ব্যাপারের ব্যাখ্যানে বলেন, আঘধাত- 

প্রাপ্ত স্থানের কোষগুলি যে রস নির্গত করে, তাহা সেই- 

থানেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পার্থের কোষগুলিতেও তাহা 
সংক্রমিত হইয়া পড়ে । কাজেই, ধারাবাহিকরূপে কোষগুলি 

রস নির্গত করিতে করিতে একস্থানের উত্তেজনাকে শাখা- 
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'প্রশাখাক্রমে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলে, এবং 
পথের মাঝে সেই অনম কোষবিশিষ্ট কোনও পত্রমূল পাইলেই 
তাহাকেও সাড়া দেওয়াইয়া থাকে। পূর্বববধিত অসম-পত্রমূল 
(7১1517005 ) সকল গাছে নাই । সুতরাং সাধারণ গাছে, 

আমরা এই উত্তেজনা-পরিচালনের কোন প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখিতে 

পাই না। এ অবস্থায় বৈদ্যুতিক প্রথায় ভিতরকার উত্তেজনা 
জানা ব্যতীত আর অন্য উপায় থাকে না। 

কোষপরম্পরায় কি প্রকার বেগে উত্তেজন! পরিচালিত হয়, 
আচার্ধ্য বস্থ মহাশয় অতি স্বন্দর স্বন্দর যন্ত্র বারা তাহা স্থকৌশলে 

গণন! করিয়াছেন, এবং কয়েকটি গাছের পরিচালনবেগ কতকগুলি 

নিক্বশ্রেণীর প্রাণিদেহের বেদনা-পরিচালনবেগের সহিত সমান 

'দেখাইয়াছেন। 
এখন প্রশ্ব হইতে পারে, কোন স্থানে আঘাত দিলে 

সেখানকার কোষগুলি হইতে যে রস নির্গত হয়, এবং সেই 
আঘাত সংক্রমিত হইলে পরে অন্ত কোষ হইতে যে রস বাহির 
হয়, তাহার কি কোন কাধ্য নাই? আচাধ্য বস্থ মহাশয় 

কোষনির্গত এই রসের প্রবাহ লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন 

এবং ইহা দ্বারা জান গিয়াছে, এই রসপ্রবাহের বেগ ও 
উত্তেজনার পরিচালনবেগ এক নয়।” কাজেই, কোষ উত্তেজিত 

হইলে যে রস নির্গত হয়, তাহ] সন্মুখের প্রকৃতিস্থ কোবগুলির 
ভিতর দিয় অনেক দূর অগ্রনর হইলে পর, প্রকৃত উত্তেজনা আসিয়া 
'সেই কোষগুলিকে আক্রমণ করে। ইহার ফলে আচার্য বস্থ মহাশয় 
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প্রতেক আঘাতে কোষে ছুই প্রকার সাড়৷ দেখিতে পাইয়াছেন।. 
প্রথমে পূর্ববর্তী কোষনির্গত রসে ফাপিয়া উঠা, এবং পরে প্ররুত' 
উত্তেজনায় আক্রান্ত হইয়া! সম্কুচিত হওয়া । 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের পত্রমূলের 
(601৮705) উর্ধ ও নিয় অর্ধদ্ধয় রসপুষ্ট হইয়া যখন পাতার ডগাতে 
ছুই বিপরীত দিক হইতে সমানভাবে চাপ দেয়, তখন পাতাটিকে 
আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় দেখি । তার পরে উত্তেজনা দ্বারা নীচে- 
কার অধিক আকুঞ্চনশীল বড় বড় কোষগুলি হইতে যখন রস. 
নির্গত হইয়! পড়ে, তখন পত্রমূল পাতাটিকে সঙ্গে লইয়া ধন্থুকা- 
কারে বাকিয়া যায়। সুতরাং, উল্লিখিত ছুইপ্রকার সাড়ার মধ্যে 
প্রথমটি দ্বারা পত্রমূলের বৃহৎ কোষগুলি যখন পশ্চাদ্বর্তী কোষ- 
নিত রসে ফুলিয়া উঠে তখন তাহাতে পত্রমূলে উপর দিকে 
একটা চাপ পড়িবার কথা । কাজেই, প্রকৃত উত্তেজনা! দ্বার 
নামিয়। পড়িবার পূর্বের, এখানে পাতাটিকে হঠাৎ উপরে ঝুঁকিতে 
দেখারই সম্ভাবন।। 

পূর্বোক্ত অন্ুমানগুলি যে অন্রান্ত, ভূমি-আম্ল', লজ্জাবতী 
প্রভৃতির সাড়ালিপি দেখাইয়া আচাধ্য বস্থ মহাশয় তাহা সপ্রমাণ 
করিয়াছেন। ষষ্ঠ চিত্রটি ভূমি-আম্লার একটি পাতার সাড়ালিপি। 
দুর হইতে পাতাটির উপর কোঁনপ্রকার আঘাত দেওয়া হইয়াছিল । 
সেই আঘাতে সেটি কি প্রকারে উঠা-নামা করিয়াছিল, পাঠক 
চিত্র দৃষ্টে তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। চিত্রের নিয়ের শ্বেত, 
সরল রেখা আঘাত প্রদানের সময়জ্ঞপক এবং উর্ধরেখা পাতার 
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পতন ও নিয়রেখা তাহার উদ্থান-নির্দেশক । পাঠক চিত্রে দেখিতে 

পাইবেন, প্রত্যেক আঘাতের পরেই পাতাটি হঠাৎ একবার 

উঠিয়া দাড়াইয়াছিল। দীর্ঘ উচুনীচু সাড়ালিপির তলদেশে যে এক 
একটি স্ছতত স্ত্র উচুনীচু রেখাময় সাড়ালিপি রহিয়াছে, তাহাই 
পাতার এ আকম্মিক উৎপতনের নির্দেশক । প্রকৃত উত্তেজনা, 
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পৌঁছিবার পূর্বে যে এই উৎপতন হইয়াছিল, তাহাও চিত্রদষটে 
স্পষ্ট বুঝা যাইবে । * 

পত্রমূলস্থ কোষের বৈচিত্র্যই যে, লজ্জাবতী, বনচাড়াল 
প্রভৃতি গাছের পাতার প্রত্যক্ষ সাড়া দিবার কারণ, আচার্য্য বন্ 
মহাশয়ের পূর্বববর্ণিত নানা পরীক্ষা দ্বার! তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। 
'যে সকল গাছে কোষবিন্যাসের এ প্রকার টবচিত্র্া নাই, আচার্য 

বস্থ মহাশয় কৃত্রিম উপান্তয় কোষের বিষমতা উৎপন্ন করিয়া, 

তাহাতে লজ্জাবত'র স্তায় সাড়। দেখাইয়াছেন। 
পেঁয়াজকলি যখন খুব কচি অবস্থায় থাকে, তাহার চারি ধারের 

কোষগুলিকে একই আকারে ও একই ধর্শমবিশিষ্ট দেখ! যায়। 

কাজেই, ইহার মূলে কোন আঘাত দিলে, সেটি কোনপ্রকারেই 

সাড়া দিবে না । আচার্ধা বস্থ মহাশয় একটি পেয়াজকলির মাঝা- 

মাঝি চিরিয়া, তাহার এক অদ্ধেককে কিছুক্ষণ ধরিয়া বরফজলে 

ডুবাইয়! রাখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে বরফজল-সিক্ত 
অর্দ ভাগটার কোষগুলি অপরার্ধের কোষের তুলনায় অল্প উত্তেজন- 

* প্রকৃত উত্তেজনা পৌছিবার পূর্ব্বে এই রসসঞ্চার দ্বার। পুরোবর্তী কোষের 
যে পুষ্টি হয়, তাহা অবলম্বন করিয়! আচার্যা বহু মহাশয় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি 

সন্থন্ধে অনেক রহস্ত আবিফ্ষার করিয়াছেন। আমর! যথাস্থলে তাহার বিস্তৃত 

বিবরণ দিব। প্রকৃত উত্তেজনায় «সঙ্কুচিত হইবার পূর্বেব কোবগুলি পিছনের 

“কোষের রসে পুর্ণ হইয়। যে আকম্মিক সাড়! দেয় তাহ।কে বহু মহাশয় [00017 

€০% 66606 07 90177012610), বলিয়!ছেন। প্রকৃত উত্তেজনায় আকুষ্চিত 

হইয়া সাড়া দেওয়াই তাহার মতে প্রত্যক্ষ সাড়া । (01090 50506 5000 

3961017) 
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শীল হইয়! পড়িয়াছিল। এই প্রক্রিয়ার পর, আচাধ্য বন্থু মহাশয় 
এঁ ছুই অংশকে স্থতা দিয় বাধিয়া, তাহাদের উপর কোন প্রকার 

উত্তেজন! প্রয়োগ করিয়াহিলেন। এই উত্তেজনায় জোড়া 

পেয়াজকলিটি লজ্জাবতীর পত্রমূলের স্তায় ধঙ্ছকাঁকারে বীকিয়া 
গিয়াছিল। 

যে প্রক্রিয়ায় আচাধ্য বস্থু মহাশয় সমকোধনম্পন্ঈ উত্তিদ্কে 

বিষমকোষবিশিষ্ট করিয়াছিলেন, তদনুরূপ প্রক্রিয়। স্বভাবতঃই 

নানা উদ্ভিদের কোষের উপর চলিতেছে । স্ুধ্যের তাপাঁলোক 

সকল জিনিসের উপর সমানভাবে পড়ে না, স্থতরাং ইহা দ্বার! 

সমকোবসম্পন্ন উদ্ভিদের বিষম হইয়! দাড়ানো অসম্ভব নয়। এই 

অন্রমান যে সত্য, আচাধ্য বন্থ মহাশয় নান। পরীক্ষা দ্বারা তাহ! 

প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং অনেক উদ্ভিদেই তিনি লজ্জাবতী লতার 

স্তায় অল্লাধিক প্রত্যক্ষ সাড়! দেখাইয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, 

সাধারণ বৃক্ষের পত্রে কোম্বিষ্মতাট! খুব সুস্পষ্ট নয় এবং 

লজ্জাবতী লতার স্াম্ম সেট। উহাদের কোন এক নির্দিষ্ট অঙ্গেও 

সীমাবদ্ধ থাকে না, এজন্য সাধারণ পাতার উঠানাম। হঠাৎ 
আমাদের নজরে পড়ে না; কিন্তু বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে 

পাতামাত্রেরই অল্লাধিক উঠানামা দেখা অসম্ভব নয়। 
প্রাণিদেহের কোন অংশে আঘাত দিলে, তৈজন-নাড়ী 

(15756 ) * তদুৎপন্ন বেদনা বহন করিয়া সর্ববদেহে ছড়াইয়া 

* ইংরাজী '[367০,কে বাংলায় "ন্মাযু” বলা! হইয়া! থাকে; কিন্ত “নাম” 
ইংরাজী ''1150161এরই পরিভাষারপে ব্যবহৃত হুওয়। উচিত। পুজনীয় স্বর্গীয় 
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দেয়, এবং মাংসপেশী ( 1[050169 ) সেই উত্তেজনায় আকুঞ্চিত 

বা প্রসারিত হইয়া সাড়া দেয়। আচার্য্য বস্থ মহাশয় কোষ- 

বিষমতাজাত উত্ভিদের সাড়াকে অবিকল মাংসপেশীর কার্যে 

অনুরূপই দেখাইয়াছেন। স্থতরাং, উত্ভিন্দেহের বিষমকোষযুক্ত 
হ্থানই যে পেশী এবং যে সকল কোষপরম্পরায় উত্তেজন প্রবাহিত 
হইয়া চারিদিকে পরিব্যাপ্তু হইয়! পড়ে, তাহাই যে উদ্ভিদের 

তৈজস-নাড়ী, এখন আর কোনক্রমে তাহা অস্বীকার করা যায় না। 
প্রাণী ও উত্ভিদ্দেহের এঁক্য এখানেই শেষ হয় নাই, খুঁটিনাটি 

অনেক বিষয়েই আচার্ধ্য বস্থ মহাশয় উভয়ের একতা! দ্েখাইয়াছেন। 

প্রাণিদেহে অতি মৃছু আঘাত দিলে, তাহার সাড়া পাওয়া যায় না, 

কিন্তু সেই আঘাতই ঘন ঘন পড়িতে থাকিলে, আপনা হইতেই 

' কোথা হইতে সাড়া দেখা দেয় । আচার্ধ্/ বস্থ মহাশয় উত্ভিদ্দেহে 
পুনঃপুনঃ আঘাত দিয়! অবিকল এ প্রকারের সাড়। দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। 

প্রাণীর পেশীতে আমরা সাধারণতঃ ছুই প্রকারের সাড়া 

দেখিতে পাই। হৃৎপিও ইত্যাদি অংশে যে পেশীগুলি (০27015৫ 
|[050155 ) থাকে। তাহার মহ আঘাতে সাড়া দেয় না। 

আঘাতের মাত্রাকে ক্রমে বাড়াই! একটা নিদিষ্ট সীমায় পৌছাইয়া 
দিলে পর তাহাদের সাড়া হঠাৎ অতি প্রবলভাবে চলিতে 

ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় “([3০1:৮০?কে টৈজস-নাঁড়ী বলিয়াছেন । আমরা 

এখানে মেই পরিভাষাই বাবহার করিলাম । 
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আরম্ভ করে। ইহাই এই শ্রেণীর মাংসপেশীর চরম সাড়া, এ 
“অবস্থায় আঘাতের মাত্রা শতগুণ বুদ্ধি করিলেও, এ গুলিতে 

সাড়ার বৃদ্ধি দেখা যায় না। দ্বিতীয় প্রকারের সাড়া প্রাণীর 
সাধারণ মাংসপেশীতে (5161568] 1[050165) দৃষ্ট হয়। ইহাদের 
উপরে মৃদু আঘাত দিতে আরম্ভ করিয়া, সেই আঘাতকে ক্রমে 

প্রবল করিতে থাকিলে, আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সাড়াও বৃদ্ধির দিকে 

অগ্রসর হইতে থাকে । আচাধ্য বস্থ মহাশয় ভূমি-আমূ্লা 
প্রভৃতি গাছের পাতায় হৃৎপিণ্ডের পেশীর মত সাড়া দেখিতে 

পাইয়াছেন ; এবং পেশীর পূর্বববরিত দ্বিতীয় প্রকারের সাড়াও 

অনেক গাছে দেখাইয়াছেন। 

প্রাণীর হৃৎপিণ্ড যে প্রকার তালে তালে স্পন্দিত হয়, তাহ! 

একক প্রাণীরই বিশেষত্ব বলিয়৷ এ পধ্যস্ত স্থির ছিল। বনটাড়াল 

গাছের পাতায় আচার্ষা বস্থ মহাশয় অবিকল সেই প্রকার স্পন্দন 
দেখাইয়াছেন; এবং প্রাণিহৃদয়ের ন্যায় স্পন্দনশীল স্থানও উদ্ভিদ্- 

দেহে ধর! পড়িয়াছে । ইহা! অপেক্ষা বিস্ময়কর আবিষ্কার আর 
কি হইতে পারে? * 

মাংসপেশীতে ঘন ঘন আঘাত দিলে প্রত্যেক আঘাতজা 
আকুঞ্চন পৃথক্ পৃথক দেখ! যায় না। প্রথম আঘাতের সাড়া 

দ্বিতীয়ের সাড়ার সহিত মিলিয়াঁ গিয়া পেশীতে ধনুষ্স্থার 

(76005) উৎপন্ন করে। আচার্য্য বস্থ মহাশয় উদ্ভিদদেহে 

* প্রীণিহদয়ের স্পন্দনের সহিত বনচাড়াল ইত্যাদি গাছের সাড়ার একত। 

আমরা! প্রবন্ধাস্তরে দেখাইব। 
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ঘন উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া তাহাতে অবিকল,, ধনুষ্টঙ্কার 

দেখাইয়াছেন। 

পম (6 
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৭ম চিত্রখানি পেশীর সাড়ালিপি । ঘন আঘাতে সাড়াগুলি 

কি প্রকারে ক্ষীণতর হইয়া একাকার ধারণ করে, এবং শেষে 

তাহাতে কি প্রকারে ধনুষ্টস্কার উৎপন্ন হয়, পাঠক চিত্রধানি 

দেখিলেই বুঝিতে পারিরেন। ৮ম চিত্রথানি ধুতুরাক্ছুলের গর্ভ- 

সব 

৮ম চিত্র 

কেশরের ( 77561) সাড়ালিপি । ইহার বামপার্থস্থ অংশের 

সাড়াগুলি প্রায় গায়ে গায়ে আসিয়া লাগিয়াছে, এবং তার পরে 

আঘাতের ক্ষিপ্রতা আরে বৃদ্ধি করায়, চিত্রের দক্ষিণ-অংশে 

আর পৃথক্ সাড়া অঙ্কিত হয় নাই; আহত অংশ ধন্ুঙ্কারগ্রস্ত 

ংসপেশীর ন্যায় আড়ষ্ট হইয়৷ পড়িয়াছে। 
হৃৎপিগাদিস্থ স্পন্দনশীল পেশীর (0810150 1150165 ) 

ধনুষ্টঙ্কার হয় না। বনঠাড়াল গাছের ঘ্িশেষ বিশেষ অংশেও বস্থ 

মহাশয় ধহুষ্ঙ্কারের লক্ষণ দেখিতে পান নাই । 

প্রাণিদেহে মগ্থপ্রয়োগ করিলে, তাহাতে প্রথমে উত্তেঞ্নার 

জক্ষণ দেখ যায়, তার পরে অবসাদ আসিয়া পেশীকে আক্রষণ 

করে। বিষপ্রয়োগে মাংসপেশী প্রথম হইতেই অনাড়তার দিকে 

6 
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অগ্রসর হয় এবং পরে বিষক্স কোন পদার্থ প্রয়োগ করিলে, সেটি 

ক্রমে বলসঞ্চয় করিতে আরম্ভ করে। আচাধ্য বস্থ মহাশয় 

উত্ভিদে এ প্রকারের নান! উত্তেজন। প্রয়োগ করিয়া একই. ফল 
পাইয়াছেন। 

আমাদের শ্বাসনির্গত বিষাক্ত বায়ু কার্বনিক-এসিডের 

(02192010 4১010 1099) প্রভাব ৯ম চিত্রটিতে অঙ্কিত 

রহিয়াছে । সুস্থ উত্ভিদ্দৈহের উপরে নিয়মিত উত্তেজন! দেওয়ায়, 
সেটি কি প্রকারে নিয়মিতভাবে সাড়া দেয় চিত্রের “৪* চিহ্মিত 

ঞ& 

| এং 

৯ম চিত্র 

অংশে তাহ পাঠক স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। “চ* চিহ্িত অংশটি 

কার্বনিক্-এসিডে উন্ুক্ত ব্লাখার পরের সাড়া । এই অবস্থা 
সাড়া কি প্রকারে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে, একবার চিত্রের 

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। কার্বনিক্ 
এসিডে উন্মুক্ত থাকার পর বিশুদ্ধ বাফুতে শ্থাসপ্রশ্থাস গ্রহণ 

করিতে থাকিলে প্রাণিমাত্রই আবার স্থস্থ হইয়৷ পড়ে । চিত্রের 
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*০* চিহ্নিত অংশটি তদবস্থ উদ্ভিদের সাড়ালিপি। বিশুদ্ধ 

-বায়ুস্পর্শে উত্ভিদ্ব কি প্রকারে বলসঞ্চয় করিয়৷ ক্রমে নৃতন তেজে 

সাড়া দিতে আরম্ভ করে, তাহা চিত্রের এই অংশ হইতে স্পষ্ট 
বুঝা যায়। 

দশম চিত্রটিতে উদ্ভিদের উপরে মছ্য (4£১1001701) প্রয়োগের 

ফল অঙ্কিত আছে । “৪৮ চিহ্নিত অংশটি সুস্থ উদ্ভিদের সাড়া- 

লিপি। তারপরে মঞ্গপ্রয়োগে উহার যে উত্তেজন! ও অবসাদ 

হয়, তাহ] চিত্রের “1১৮ ও “০১১ চিহ্নিত অংশঘ্বয় দেখিলেই পাঠক 

বুঝিবেন। 

৪ ণ 

ঝা | ডখখখ 1৬৬৬ 

১০ম চিত্র 

একই অবস্থায় প্রাণী ও উত্ভিদের সাড়ার এই অবিকল একতা 

দেখিলে মনে হয়, যে প্রক্রিয়ায় ও যে প্রাকৃতিক কারণে প্রাণী 

সাড়া দেয়, উত্ভিদের সাড়াও অবিকল তাহারি ফল। প্রাচীন ও 

আধুনিক শরীরতত্ববিদ্গণ প্রাণি-রাজ্যকে বিধাতার একট! পৃথক্ 
সষ্টি মনে করিয়া, ইহাকে উদ্ভিদ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতেন। 

কাজেই, এই প্রকার গবেষণায় অনেক ভ্রমপ্রমাদ থাকিয়া যাইত। 
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শরীরতত্বসন্বন্ধীয় প্রচলিত নান! সিদ্ধান্তে, আজও সেই সকল 
ভ্রমের পরিচয় পাওয়া! যায়। আচাধ্য বস্থ মহাশয় উদ্ভিদ ও 

প্রাণীকে একই গণ্তীর ভিতর টানিয়। আনিয়৷ উভয়ের জীব্ন- 
সৃত্যু ক্ষয়বৃদ্ধি ও চলাফেরার মূলে একমাত্র মহাসত্যের সন্ধান 

প্লাইয়াছেন। প্রচলিত সিদ্ধান্তে যে সকল শারীরিক ব্যাপারের 
সত্যাখ্যান পাওয়া যায় না, আচার্য বস্থ মহাশয় তাহার নৃতন 

সিদ্ধান্তগুলি দ্বারা তাহাদের প্রত্যেকটিরও কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন। 

আঘাত-উত্তেজনায় প্রাণিদেহে যে সাড়া দেখ! যায়, তাহার 

উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আধুনিক শরীরতত্ববিদ্গণ 

বজিয়া থাকেন,--প্রাণিশরীরে সর্বদাই এক প্রকার রাসায়নিক 

ভাঙাগড়ার ( 45517011509 200 10159117118007), ) কাজ 

চলিতেছে । আঘাত দিলেই, সেই উত্তেজনায় জীবদেহের আহত 

ংশের বিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়। যাঁয় এবং পরে এক সংগঠনশক্তি 

আসিয়া, এ ক্ষয় পূরণ করিতে থাকে । প্রাণিতত্ববিদ্গণের মতে, 
এই ভাঙাগড়াই প্রাণীদিগের সাড়া । প্রাণিদেহের কোন অংশে 
ক্রমাগত আঘাত দিতে থাকিলে, আহত অংশ ক্রমে অবসন্ন হইয়া 
পড়ে। তখন পুনঃপুনঃ উত্তেজন প্রয়োগ করিলেও তাহাদের 

সাড়া পাওয়া যায় না । কিন্তু কিছুকালের জন্য বিশ্রাম করিবার 

অবকাশ দিলে, তাহারা স্থস্থ হইয়া আবার ঠিক পূর্বের ন্ায়ই 
সাড়া দিতে আরম্ভ করে । আচার্য বন্থ মহাশয় উত্ভিদ্দেহেও 

অবিকল এই প্রকার অবসাদলক্ষণ দেখাইয়াছেন। 



গ্রাণী ও উত্ভিদের সাড়ার একতা ৮৫ 

প্রাণীর অবসাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শরীরতত্ববিদ্গণ 
বলেন,--প্রত্যেক আঘাতে প্রাণিদেহের যে ক্ষয় হয়, তাহা সম্পূর্ণ 

গঠিত হইবার পূর্বে দ্বিতীয় আঘাত আসিয়া নৃতন ক্ষয় আর 
করাইয়া দেয়। কাজেই, শ্বাভাবিক সংগঠনশক্তি ক্ষয়ের পুরণ 

করিতে পারে না। শরীরতত্ববিদগণের মতে এই ক্ষয়াধিক্যই 

অবপাদের কারণ। এই প্রসঙ্গে ইহারা আরো বলেন,__ঘন 
উত্তেজনায় প্রাণিশরীরে নাকি এক প্রকার অবসাদক-পদার্থ 

€[0256585 500 ) উৎপন্ন হয়। এই জিনিসট] স্বাস্থ্যের 

অত্যন্ত হানিকর। প্রাণীকে বিশ্রামের অবকাশ দিলে, রক্ত- 

প্রবাহ দ্বার। উহা নষ্ট হইয়া যায় এবং তখন প্রাণী আবার নৃতন- 
ভাবে সাড়া দিতে আরম্ভ করে। 

অবসাদ-উৎপত্তির উপরোক্ত রাসায়নিক ব্যাখ্যানগুলি যে 

কত অকিঞ্ধিৎকর, আচার্য বন্থু মহাশগ্জ ছুইটি'পরীক্ষা্িদ্ধ ঘটনার 

উল্লেখ করিয়া তাহ সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। রক্তলেশশৃন্ত-মাংসপেশী 
লইয়া পরীক্ষ। করিয়া দেখ! গিয়াছে, সেটি রক্তময় পেশীর স্তায়ই 
সাড়া দেয় ও ঘন আঘাতে অবশ হইয়া পড়ে; এবং তার পরে 

বিশ্রামের অবকাশ দিলে, নৃতন সাড়া আরম্ভ করে। স্তরাং, 
রক্তই যে, অবসাদক পদার্থকে নষ্ট করিয়া জীবদেহে নৃতন বলের 
সঞ্চার করে, এ কথা এখন আর বিশ্বাস কর! চলে না। 

মাংসপেশীবিশেষে (0274890 11050165 ) নিয়মিত আঘাত 

দিলে সোপানাবলীর (5051:08550 [7500 ) মত এক প্রকার 

সাড়া পাওয়া যায়, অর্থাৎ ইহাতে প্রত্যেক আঘাতের সাড়। 



৮৬ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

তাহার পূর্ববর্তী সাঘাতজাত নাড়া অপেক্ষা ক্রমেই প্রবলতর 

হইতে আরম্ভ করে। 

১১শ ও ১২শ চিত্রঘয় এ প্রকার সাড়ার ছবি । মাংসপেশীতে 

নিয়মিত আঘাত দেওয়ায় সাড়ার যাত্রা ক্রমে কি গ্রকারে বাড়িয়া 

উঠিয়াছে, তাহা ১১শ চিত্রটিকে দেখিলেই বুঝা যাইবে । ১২শ 

চিত্রটি তদবস্থ উত্ভিদের সাড়া। পূর্বববণিত 'রাসায়নিক 

সিদ্ধান্ত ঘারা এই সাড়ার কারণ অস্ুসন্ধান করিতে গেলে, 

| |] ভতগডতচ্যাত তত্তজাতভত
নাতভচা 

১১শ চিত্র 

ব্যাপারটির কোনই স্যাখ্যান পাওয়া যায় না,বরং তাহার অনেক 



প্রাণী ও উত্ভিদের সাড়ার একতা ৮৭ 
/ ঙ 

গলদই বাহির হইয়া পড়ে! কারণ এ সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিলে 

বলিতে হয় যে, যে সকল উত্তেজন। প্রথমে প্রাণিদদেহকে ভাঙিয়া 

৮, 1 / 

১২শচিত্র * 

দেয়, তাহাই পুনংপুনঃ প্রযুক্ত হওয়ায় ক্ষয়ের পূরণ করে। এই প্রত্যক্ষ 
বিসদৃশ ব্যাপারের উপর কখনই বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। 

এখন এসম্বদ্বে আচার্য বস্থ মহাশয় কি বলেন দেখা যাউক। 
ইহার মতে আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া দেওয়৷ একটা সম্পূর্ণ 
আণবিক ব্যাপার । আঘাত দ্বার পদার্থস্থ অণুর বিকৃতি ও 

আঘাত রহিত করার পরে তাহাদের পূর্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্তি, 

সাড়ামাত্রেরই মূল কারণ। যে-কোন আকারে যে-কোন পদার্থের 
উপর আঘাত দিলেই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার আণবিক বিকৃতি 
উপস্থিত হয়, কাজেই, আমরা প্রাণী ও উদ্ভিদ্ উভয়েই এক- 

প্রকারের সাড়া দেখিতে পাই । 

আচাধ্য বন্থ মহাশয় নির্জীব বস্তকেও ছাড়েন নাই । আঘাত- 
উত্তেজন। দিয়া তিনি ইহাদের নিকট হইতেও প্রাণী ও উদ্ভিদের 
ন্যায় সাড়া পাইয়াছেন ; এবং ঘন উত্তেজনায় নির্জীব পদার্থও 
যে, অবসাগগ্রস্ত হয় ও বিশ্রামে বলসঞ্চয় করে, তাহাও তিনি, 

নানা পরীক্ষায় দেখাইয়াছেন॥। 



৮৮ জগদীশচন্দ্রের আবিফার 

অবসাদের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে আচার্ধ্য বন্থ মহাশয় বলেন, 

আঘাত দিলেই তাহার মাত্রান্ূুসারে পদার্থের আহত অংশের 
অপুগুলি অল্লাধিক ওলট্-পালট্ হইয়! যায়। কিন্তু অণুসকল 

এই বিকৃত অবস্থায় থাকিতে চায় না; পূর্বের স্বাভাবিক 

অবস্থায় ফিরিয়া! আসিবার জন্য সকলেরই চেষ্টা হয়। কাজেই, 

এ চেষ্টা দ্বারা অণুসকল আবার পূর্বের স্তায় সম্জিত হইয়া 
আহত অংশকে সুস্থ করিগ্া তোলে । কিন্তু প্ররুতিস্থ হইবার 

জন্য সময় না. দিয়া, পদার্থের কোন অংশে ক্রমাগত আঘাত 
দিতে থাকিলে এ চেষ্টা বিফল হইয়া পড়ে। তখন বিকৃতির 

মাত্রা এত উপরে উঠে যে, প্রবলতর আঘাত প্রয়োগ করিলেও, 

অণুগুলি আর নৃতনভাবে বিকৃত হইবার পথ পায় না, কাজেই, 
তখন আমর] পর্ার্থটিতে সাড়া দেখিতে পাই না। আচাধ্য 
বন্থ মহাশয়ের মতে ইহাই সজীব-নিজীবের অবসাদ । 

__ আচার্ষা বন্থ মহাশয় এক আণবিক বিরতির উপরই নির্ভর 

করিয়। সজীব-নি্জীব সকল পদার্থের সকল প্রকার সাড়ারই 
সন্ধ্াখ্যান প্রদান করিয়াছেন। জড়ের (উপর কোন শক্তি 

প্রয়োগ করিলে সেটি যে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহা প্রাচীন- 
আধুনিক ছোটবড় কোন বৈজ্ঞানিকের অপরিজ্ঞাত ছিল না। 
আচার্য্য বন্থু মহাশয় জড় গু শক্তিসম্বন্ধীয় এই ম্বপরিচিত 

সত্যটির সাহায্যে, সজীব-নির্জীব প্রাণিউন্ডিদ্ প্রভৃতির মূলগত 
রহস্ত আবিফার করিয়া আধুনিক জড়বিষ্যাকে প্রকৃতই এক 

নৃতন মৃত্তি দিয়াছেন । 



পৌনঃপুনিক সাড়। ও স্বতঃসঞ্চলন 

স্বতঃসঞ্চলন (89601007085 [0020665 ) প্রাণী ও 

উদ্ভিদের একটা! প্রধান বিশেষত্ব । এই বিশেষত্বটি দেখিয়াই 
অনেক সময়, সজীবকে নির্জীব হইতে বাছিয়া লওয়। হয়। 

হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রাণীদিগের স্বতঃসঞ্চলনের একটা প্রকৃত 
উদাহরণ। কোন্ মূল শক্তিতে প্রাণীর হৃৎপিণ্ড তালে তালে 

কাপিতে থাকে, তাহার সন্ধান না পাইয়া প্রাণিতত্ববিদ্গণ 
ইহাকে স্বতঃসঞ্চলন বলিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন ।. 

প্রাণীর হৎস্পন্দনের ন্যায় উত্ভিদেরও স্বতঃসুঞ্চলন আছে। 
বনটাড়াল, ভূমি-আম্লা (710217/0থ) ) প্রভৃতি গাছের 
পাত| আপনা হইতেই যে উঠানামা করিয়া থাকে, তাহা 

ইহারই উদ্দাহরণ। সরস অবস্থায় উদ্ভিদ সকল যখন প্রচুর 
তাপালোকে উন্মুক্ত থাকে, প্রায় সেই সময়েই তাহাদের 

্বতঃসঞ্চলন দ্রেখা যায়। এই ব্যাপারের উপর নির্ভর করিয়া 
উত্ভিদের রসপুষ্ট-অবস্থা (70770 00201600, ) ও তাপালোক- 

প্রাঞ্চিকেই উত্ভিদবেত্াগণ স্বতঃসঞ্চলনের কারণ বলিয়া! স্থির 
করিয়৷ আনিতেছিলেন। কিন্তু রসপুষ্টি ও শীতাতপের সহিত 
উহার প্রত সম্বন্ধটা যে কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে কোনই 
সছুত্তর পাওয়া যাইত ন1। 

ভখষার “মারপেঁচ* ও শব্দাড়ত্বর অজ্ঞতাকে ঢাঁকিয়া রাখিবার 



৯০, জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

একটা প্রধান উপায়। প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বতঃসঞ্চলনের প্ররুত 
রহস্য এ পধ্যস্ত কেহ দেখিতে পান নাই; কাজেই, ব্যাখ্যান 

দিবার ছলে জীবতত্ববিদ্গণকে রসপুষ্ট অবস্থা” “জীবনীশক্তি” 
প্রভৃতি কতকগুলি নিরর্থক শব্ধ রচন। করিতে হইয়াছিল, এবং 

এই সকল শঝের আড়ম্বরে ইহারা কোনগতিকে শিক্ষার্থীদিগের 
চোখে ধৃলি দিয় নিজেদের অজ্ঞতাকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা 
করিয়া আসিতেছিলেন । 

বিজ্ঞানাচার্যা জগদীশচন্দ্র বন্থ মহাঁশয় সাধারণ বৈজ্ঞানিকের' 

ন্যায় এ সকল শব্ধে আস্থ। স্থাপন করিতে পারেন নাই । পাতার 

উঠানাম! বা হৃৎপিণ্ডের ম্পন্দনের ব্যাখ্যানের জন্য যে, জীবনীশক্তি 

বা অপর কোনও অদ্ভুত শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না, 

আচার্য্য বন্থ মহাশয় তাহ! বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তিনি: 

আরে! বুঝিয়াছিলেন, সমগ্র প্রক্তিটাকে ছুর্বোধা করিয়! রাখা 

কখনই বিধাতার ইচ্ছ। নয়। যাহা অতি সহজ ও কুম্পষ্ট, 

তাহার সহিতই প্রকৃতির কারবার । স্থৃতরাং সরলপথে সহজ. 
বুদ্ধিতে অনুসন্ধান করিলেই প্রাকৃতিক রহস্যমাত্রেরই সমাধান 
সম্ভবপর | আচার্য বন্থ মহাশয় তাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের 
ন্তায় ধীরে ধীরে স্বতঃসঞ্চালনের মূল কারণ অনুসন্ধানে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। বড় বড় পণ্ততদ্িগের বড় বড় জটিল সিদ্ধান্ত 
তাহাকে বিপথগামী করিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, 

কিন্তু কিছুতেই বন্থু মহাশয় লক্ষ্যত্রষ্ট হন নাই, অতি অল্পকাল-- 

মধ্যে ই তিনি সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। 



পৌনঃপুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলন ৯১ 

আচাধ্য বন্থু মহাশয় উত্ভিদের স্বতঃসঞ্চলনপ্রসঙ্গে যে. 

সিন্ধান্ত প্রচার করিতেছেন, তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে 

পৌনঃপুনিক সাড়ার ( 11515016 [২6500096 ) বিষয়টা জানিয়া 

রাখা আবশ্তক। আমর! পুর্বপ্রবন্ধগুলিতে প্রত্যেক আঘাতে 

এক একটি করিয়৷ যে সাড়া পাওয়া যায়, তাহারি বিষয়, 
আলোচন! করিয়াছি । ইহা ব্যতীত যে, আর এক শ্রেণীর সাড়া 
আছে, এখনো! তাহার কথা বলা হয় নাই। ইহাকেই আচার্ধ্য 
বহু মহাশয় পৌন:পুনিক সাড়া বা 1[8171৩ [97০9৩ নামে 

অভিহিত করিয়াছেন । 

এই শ্রেণীর সাড়ার বিশেষত্ব এই যে, একবার আঘাত 

দিলে তাহাতে কেবলি একটিমাত্র সাড়া উৎপন্ন না হইয়া, অনেক 
গুলি সাড়া তালে তালে পরে পরে দেখা দিতে আরম্ভ করে। 

ত্রয়োদশ চিত্রখানি ভূমি-আম্ল! গাছের পাতার পৌনঃপুনিক 
সাড়ার ছবি। দোল্নাকে ছুলাইবার জন্য একট! টান দ্দিলে 
সেটি যেমন অনেকক্ষণ ধরিয়া তালে তাঁুল এদিক ওদিকৃ 
ছুলিতে থাকে, এখানে ভূমি-আম্ল! গাছের পাতায় একটি প্রবল 

আঘাত দেওয়াতে পাতাটিও সেইপ্রকারে তালে তালে বুঁজিতে 

ও খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে । চিত্রে দত্তর বক্ররেখাটির এক 

একটি দ্লাত পাতার খোল। বৌঁজ। প্রকাশ করিতেছে । 

ভূমি-আম্লা গাছ সংগ্রহ করিতে পারিলে, পাঠক 

নিজের হাতে এই পৌনঃপুনিক সাড়ার পরীক্ষা করিতে 

পারিবেন। এ গাছের একটি ডাটার আগায় বা গোড়া 



৯২ জগদীশচন্দ্রের আবিষার 

দেশালাইয়ের জালাইয়া৷ অল্পক্ষণ তাপ দিলে পরীক্ষক 
দেখিবেন, সেই তাঁপপ্রাণ্ত অংশ হইতে পাতাগুলি ক্রমে গুটাইতে 

১৩শ চিত্র 

'আরভ করিতেছে, এবং একপ্রকার গুটান শেষ হইলে, সেই 
তাপপ্রাপ্ত অংশ হইতে নৃতন করিয়। আর এক গুটানোর পালা 
আরম্ভ হইতেছে । গাছ ও পাতা সতেজ হইলে একবার 



পৌনঃপুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলন ৯৩ 

তাপ প্রয়োগ করিয়! পরীক্ষক পূর্বোক্ত প্রকারের পাচ ছয় বার 
প্রত্যক্ষ সাড়া দেখিতে পাইবেন। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, একটিমাত্র আঘাতে উত্তিদে ষে 

পৌনংপুনিক সাড়া দেখা যায়, তাহা কি কেবল ভূমি-আম্লা 
প্রভৃতি গাছেরই বিশেষত্ব,_না উত্ভির্লাধারণেরই একটি বিশেষ 

ধর্ঘ ? | 
আচার্য বস্থ মহাশয় এই প্রশ্নের স্ুমীমাংসা করিয়াছেন) 

এবং লহজ পরীক্ষ! দ্বারা দেখাইয়াছেন, স্স্থ ও সবল উদ্ভিদ্- 
মাত্রেরই দেহে আঘাত দিলে আহত স্থান হইতে পৌনঃপুনিক 
সাড়া আপন! হইতেই তালে তালে চলিতে আরম্ভ করে। বন- 

চাড়াল, ভূমি-আম্্ল! প্রতৃতি গাছের পত্রমূলস্থ যন্ত্র (১1151005) 

এ সকল সাড়াকে প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারে। অপর গাছের 
পাতায় উঠানামার এ স্থব্যবস্থা নাই, কাজেই, সেগুলিতে আমরা 

প্রত্যক্ষ সাড়া দেখিতে পাই না। এই নকল স্থলে বৈদ্যুতিক 
প্রথায় সাড়ীলিপি অন্কন করিলে, পৌনঃপুনিক সাড়ার অস্তিত্ব 
বেশ বুঝা যায়। 01%15-হীন নানা গাছে আঘাত: দিয়া 

আচাধ্য বন্ত মহাশয় তাহাদের প্রত্যেকটিতেই পৌনঃপুনিক 
বৈছাতিক সাড়া দেখিতে পাইয়াছেন। 

ভূমি-আম্লার পাতা বা ডালে সাধারণতঃ শ্বতঃসঞ্চলনের 

কোন লক্ষণ দেখ! যায় না। কিন্তু কোন একটি সুস্থ ও সবল 

ভূমি-আম্ল| গাছ বাছিয়া লইয়া, তাহার কোন অংশে আঘাত 
দিলে, সেটি যখন পুনঃপুনঃ পাত। উঠাইয়া নামাইয়া সাড়া, 



৯৪ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

দ্রিত্তে আরম্ভ করে, তখন তাহাকে বনচাড়ালের ন্যায় স্বতঃ- 

সঞ্চলনক্ষম উত্ভিদ্দ বলিয়াই মনে হয়। কোন প্রকার আঘাতে 

পৌনঃপুনিক সাড়া আরম্ভ হইলে, সেগুলি বৃক্ষের স্বতঃসঞ্চলন কি 
পৌনঃপুনিক সাড়া তাহা বাস্তবিকই ঠিক করা যায় না। ইহা 
প্রত্যক্ষ করিয়া স্বতঃসঞ্চলন ও পৌনঃপুনিক সাড়ার মধ্যে একটা 

কিছু ঘনিষ্ঠ অন্বদ্ধ আছে বলিয়া আচার্য্য বন্থ মহাশয় কল্পন। 

করিয়াছিলেন । 

কল্পন1 জিনিসটা! কেবল কবিজনস্কলভ গুণ নয়। যে কোন 

প্রকার স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণাকে সফলতা দিবার পক্ষে ইহা 

একটি মহা অস্ত্র। কল্পনাসম্পদ্হীন কোন ব্যক্তিই প্ররুত 
বৈজ্ঞানিক হইতে পারেন না। আচাধ্য বস্থ মহাশয় পূর্বোক্ত 

কল্পনায় চালিত হইয়া, নান! প্রকার বৃক্ষে নান। পরীক্ষা আরম্ভ 
করিয়াছিলেন এবং শেষে পৌনঃপুনিক-সাড়া ও ত্বতঃসঞ্চলনের 

অভেদ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভূমি-আম্ল! গাছে আমর! কেবল 

পৌনঃপুনিক সাড়াই দেখিতে পাই। আচাধ্য বন্থ মহাশয় সেই 

ভূমি-আম্লাকেই স্থকৌশলে স্বতঃসঞ্চলনক্ষম উত্ভিদে পরিণত 

করিয়া সকলকে চমকিত করিয়াছিলেন এবং বনচাড়ালের স্বতঃ- 

সঞ্চলন লোপ করাইয়। তাহাতে পৌনঃপুনিক পাড়ার অস্তিত্ব 
দেখাইয়াছিলেন। এই পরীক্ষাগুলির প্রত্যেকটিই এত সুন্দর 

যে, স্বতঃসঞ্চলন ও পৌনংপুনিক সাড়ার অভেদ এখন আর 
(কোনক্রমেই অবিশ্বাস করা চলে না । 



পৌনঃপুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলন ৯৫- 

পৌনঃপুনিক সাড়া বা স্বতঃসঞ্চলনের উৎপতিতত্বসন্বস্ধে 
আচার্য্য বস্থু মহাশয় কি বলেন, এখন দেখা যাউক । এই সাড়। 

লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, গাছ যখন বেশ সবল ও সুস্থ 

অবস্থায় প্রচুর তাপালোকে উন্মুক্ত থাকে, প্রায় তখনি তাহার 

পৌনঃপুনিক সাড়ার উৎপত্তি হয়। ক্ষীণ ও নিস্তেজ গাছ লইয়। 
পরীক্ষা কর, তাহাতে কেবল সাধারণ সাড়াই দেখা! যাইবে ; 

পৌনঃপুনিক সাড়। দেখিতে পাইবে না 
প্রাচীন জীবতত্ববিদ্গণ ইহা জানিতেন, এবং সেই জন্তই 

গাছের *[০010 001607 বা সতেজ সরম অবস্থাই ম্বতঃ- 

সঞ্চলন উৎপন্ন করায় বলিয়া তাহারা স্থির করিয়। গিয়াছেন। 

কিন্তু “70010 0078016077” ও ত্বতঃসঞ্চলনের মধ্যে সম্বন্ধট! ষে 

কি, তাহা তাহারা নিদ্দেশ করিতে পারেন নাই । 
কোন প্রকার গাঢ় তৈলে ইস্পাতের স্প্রিং ডুবাইয়৷ রাখিয়া 

তাহাতে মুছু আঘাত দিলে, সেটি সঙ্কৃচিত ও প্রসারিত হইয়। 

প্রত্যেক আঘাতেই এক একবার সাড়া দিতে আরম্ভ করে। 

আঘতের মাত্র! খুব বাড়াইয়া দাও, দেখিবে, প্রবল আঘাতে 

স্প্রিং একাধিকবার আন্দোলিত হইয়া সাড়া দিতেছে । আচার্য 

বস্থ মহাশয় স্বতঃসঞ্চলনকে এই আন্দোলনের সহিত তুলন৷ 
করিয়াছেন। এক প্রবল আঘাতে প্রযুক্ত শক্তি, যেমন শ্প্রিংএ 

সঞ্চিত থাকিয়া বারে বারে সেটিকে কাপাইতে থাকে, বাহিরের 

তাপালোক ইত্যাদি হইতে আগত শক্তি উদ্ভিদের দেহের ভিতরে 

সঞ্চিত হইয়া, তাহাকে অবিকল সেই প্রকারেই কীাপায়। স্প্রিং 
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যেমন প্রবল আঘাতে প্রাপ্ত শক্তিটাকে একবার সাড়া দিয়া- 
নিঃশেষে ছাড়িতে পারে না, উত্ভিদও সেই প্রকার বাহিরের 
তাপালোকের শক্তি পাইলেই, তাহাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগাইতে 
পারে না। বাহিরের শক্তি উ্ভিদূদেহে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং 

সেই সঞ্চয় একটা নিদিষ্ট সীমায় পৌছিলে, উত্ভিদ তাহা দ্বারা' 

কাজ করাইতে পারে । আচার্য বন্থ মহাশয়ের মতে পূর্বোক্ত 
প্রকারে সঞ্চিত শক্তির কাধ্যই স্বতঃসঞ্চলন'বা পৌনঃপুনিক সাড়া। 

এখন জিজ্ঞাসা কর! যাইতে পারে, উত্ভিদ্দের আভ্যন্তরীণ 

শক্তিই যখন পৌনঃপুনিক সাড়। ও ন্বতঃদঞ্চলনের মূল কারণ, 
তখন পৌনঃপুনিক সাড়া স্থুকু করাইবার জন্ত প্রবল আঘাতের 
আবশ্যকতা কি ? 

আচার্য বস্থ মহাশয় ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, গাছের 

অস্তনিহিত শক্তি যখন স্বতঃসঞ্চলন আরম্ভ করিবার সীমার 

নিষ্ে থাকে, তখন তাহার পাতার কোন প্রকার নড়াচড়। দেখ! 

যায় না। এই অবস্থায় উহাতে কোন প্রকার প্রবল আঘাত 
দ্বিলে, সেই আঘাতের উত্তেজনাট। গাছের আহত অংশে সঞ্চিত 

হইয়া তাহার অন্তনিহিত শক্তিকে পূর্ণতা প্রদান করে। কাজেই, 
তখন সেই আহত অংশ হইতে একাধিক সাড়া উৎপন্ন হইতে 
থাকে এবং যে পথ্যস্ত এই নবাগত শক্তি সম্পূর্ণ ব্যয়িত না হয়, 
পাতার উঠানাম! অবিরাম চলিতে থাকে । | 

বনাড়াল প্রভৃতি গাছের পাতা যখন আপনা আপনি উঠা- 

নামা করিতে আরম্ভ করে, তাহাতে তখন কোন প্রকার আঘাত 
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দেওয়ার আবশ্যক হয় না । আচার্য্য বন্থু মহাশয় নান! পরীক্ষাসিদ্ধ 
প্রমাণ দেখাইয়া এই ব্যাপারের হ্থন্দর ব্যাখ্যান দ্িয়াছেন। 

ইহার মতে, বাহিরের তাপ, আলোক ইত্যাদি হইতে শক্তি 

গ্রহ করিয়া গাছ যখন সতেজ অবস্থায় থাকে, এবং এই 

সময়ে যখন তাহার উপর আবার নৃতন শক্তি আসিয়া সঞ্চিত, 

হইতে আরম্ভ করে, তখন গাছটি এই সমবেত প্রচুর শক্তি ধরিয়] 
রাখিতে ন। পারিয়া, ভাল পাতা ইত্যার্দি নাড়িয়া-চড়িয়। সাড়। 

দিতে আরম্ভ করে। 

আচার্য বস্থ মহাশয় একটা উদাহরণ দিয়া এই টি 

ও তাহার ক্রমিক ব্যয়ের বিষয়ট! বুঝাইয়াছেন। মনে করা 
যাউক, একটা বড় টবে একটি ছোট নল দিয়। অবিচ্ছিন্ন ধারায় 

জল সঞ্চিত হইতেছে । জল বাহির হইবার জন্য টবের নীচে 

আর একটি রবারের নল সংলগ্ন আছে এবং ইহার মুখ একটি স্প্রিং 

পিয়া অবরুদ্ধ আছে । টবে জল জমিতে আরম্ভ করিলে, তাহার 

নীচেকার সেই রবারের নলের স্প্রিং চাপ পাইতে আরম্ভ করিবে 

এবং এই চাপের মাত্র। প্রচুর হইলে স্প্রিং খুলিয়া যাইবে ও নলের 
মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে জল বাহির হইতৈ থাকিবে । টবের 
উপরে জল অবিচ্ছিন্ন ধারায় সমভাবে পড়া সত্বেও তাহার 

নীচেকার নল দিয়া ঝলকে ঝলকে জল বাহির হওয়াকে, আচার্য 

বন্থ মহাশয় উত্তিদের তালে চালে সঞ্চলনের সহিত তুলনা 

করিয়াছেন। বাহিরের তাপালোকাদি হইতে বুক্ষ সকল যে শক্তি 

আহরণ করে, তাহা অবিচ্ছিন্ন ধারাতেই আসে, কিন্তু তাহার 

1 
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কাজ পূর্বব-উদাহৃত টবস্থিত জলের বহির্গমনের ন্যায় তালে তালে 

চলিতে থাকে । 

কোন উচ্চস্থানের চারিধারে বাধ ক জল : ধরিয়া! রাখিলে, 

জল বাধা থাকিয়! যায়।, কারণ, চারিধারের কাধের প্রাচীর 
জলকে পলাইতে দেয় না।. একধায়ের বাধ কাটিয়। দাও, জল 

বন্ধনমুক্ত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিবে এবং সেই বাধবেষ্টিত স্থান 
জলশৃন্ত হইয়া পড়িবে। যে কোন শক্তিকে আবদ্ধ করিয়া 
রাখিলে তাহার কাধ্য ঠিক জলেরই মত দেখা যায়। বন্বনমুক্ত 
হইলে, তাহ। নিঃশেষে চারিদিকে ছড়াইয়। পড়ে । এই কথাটা 

মনে করিলে প্রশ্ন হইতে পারে, বাহিরের তাপ, আলোক 

প্রভৃতির যে শক্তি বৃক্ষের অত্যন্তরে আবদ্ধ থাকে, তাহা হ্বতঃ- 

সঞ্চালনাদিতে ব্যয়িত হয় সত্য, কিন্তু সেই সঞ্চলনে যে তাল ও 

শৃঙ্খলা আছে তাহা কোথা হইতে আসে? আবদ্ধ শক্তি মুক্ত 

হইলে বিশৃঙ্খলভাবে ডালপাত্ব। নাড়াইয়। বসি তাহার ব্যয় 
হওয়ারই ত সম্ভাবন!। ॥ | 

আচার্য বস্থ মহাশয় ইহার উত্তরে বলেন, গাছের 

আভ্যন্তরীণ, শক্তি যখন প্রচুর হইয়া পাতাকে নামাইয়! দেয়, 

তখন এই উত্তেজনায় বৃক্ষের অথু সকল বিকৃত ও অসাড় হইয়! 

পড়ে । এজন্য চারিদিকের অণুর ভিতর দিয়া নৃতন শক্তি 

পাতার দিকে আসিবার পথ পায় না। কাজেই, পাতাটি 

একবার নড়িয়াই স্থির হইয়। পড়ে । তার পর কালক্রমে বিকৃত 

অণুগ্তলি প্রকৃতিস্থ হইলে, সেই আবদ্ধ শক্তি চলিবার জন্থ্য 



পৌন্ঃপুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলন । ৯৯ 

আবার পথ, পায়, এবং আর একবার পাতাটিকে নাড়াইয়৷ 
দিয়া, অণুগুলিকে আবার নূতন করিয়া বিকৃত করে। কাজেই, 
দেখা! যাইতেছে, গাছের -ভিতরকার শক্তি যতই অধিক হউক 

৫) 

১৪শ চিত্র। 

না কেন, তাহা কেবল গাছের সুস্থ. অবস্থাতেই কাজ করিতে 
সুযোগ পায়।, কিন্ত গাছের এই আণবিক স্বাস্থ্য সকল সময় অক্ষুণ্ন 



১৬০ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

থাকে না, প্রত্যেক সাড়ার পরই আণবিক বিকৃতি উপস্থিত হয়; 

এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে শক্তির প্রবাহ রোধ পাইয়া ষায়। কাজেই, 
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ইহাতে পাতার উঠানাম। প্রভৃতি স্বতঃসঞ্চলন বিচ্ছিন্নরূপে তালে 
তালে চলিত্তে থাকে । 

আচার্য বস্থ মহাশয়ের স্বতঃসঞ্চলন-সম্বন্ধীয় আবিষ্কার এখানেই 
শেষ হয় নাই। প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বতঃসঞ্চলনের খুঁটিনাটি 
ব্যাপারে তিনি এত মিল দেখাইয়াছেন যে, তাহা শুনিলে বিস্মিত 

ন! হইয়! থাকা যায় না। চতুর্দশ চিত্রখানি, বনঠাড়াল গাছের 

স্বতঃসঞ্চলনের চিত্র । তাপের মাত্রা ৩০ *ডিশ্রি হইতে বাড়াইয়া 
ক্রমে ৩৯ ডিগ্রিতে আনায়, উক্ত গাছের পাতার আন্দোলনের 

মাত্রা কেমন কমিয়া আসে, চিত্র দেখিলে তাহা বুঝা যায়। ১৫শ 

চিত্রথানি ভেকের হৃৎস্পন্ধনের ছবি। ৩ ডিগ্রি হইতে ক্রমে ৩৩ 

ডিগ্রি পর্যন্ত তাপ বৃদ্ধি করায়, হৃদয়ের স্পন্দনমান্ত্রা কেমন কমিয়া 

আসিতেছে, পাঠক চিত্রথানির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই 
বুঝিতে পারিবেন । প্রাণীর হৃংস্পন্দনের সহিত উদ্ভিদের 
স্বতঃসঞ্চলনের এই অত্যাম্ধ্য এক্য প্রকূতই বিস্ময়কর । 

প্রাণিতত্ববিদ্গণ হৃৎপিণ্ডের তালে তালে স্পন্দনের যে সকল 

কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, নিরপেক্ষভাবে সেগুলির আলোচন! 

করিলে, প্রত্যেকেরই অনেক গলদ বাহির হইয়! পড়ে । আচার্য্য 

বন্থু মহাশয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বতঃস্পন্দনের ভিতরকার সুস্মাতি- 

সুক্্ম একতা দেখাইয়, উভয়ের স্পন্দন একই প্রকারের হওয়ার 

সম্ভাবনার কথা বলিয়াছেন। প্রাণীর হৃৎস্পন্দনের সদ্যাখ্যান, 

উত্তিদের হৃৎপিণ্ডের অর্থাৎ তাহার বৃস্তমূলের (201৮1085 ) কার্ধ্য 
ধদেখিয়াই জান। যাইবে বলিয়া আশ! দিতেছেন । 
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এসিভ, প্রয়োগ করিলে হৃৎপিণ্ড অতিরিক্ত শিথিল হইয়! পড়ে 
এবং ক্ষারপদার্থের সংস্পর্শে তাহা৷ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া যায়। 

ইহার ফলে এই ছুই পদার্থের দ্বারাই হ্ৃৎস্পন্দন রোধপ্রাপ্ত, হয়। 
ষোড়শ চিত্রটি ক্ষারপ্রয়োগজাত হৎস্পন্দনের ক্রমিক অবরোধের 

€ 50%0110 2876590 0117627006265 ) চিত্র। স্স্থৃ হ্ৎপিগু 

কেমন পূর্ণমাত্রায় স্পন্দিত হইতেছে, তাহা! চিত্রের উর্ধস্থ 
ংশে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে । তার পর শর-চিন্িত 

অবস্থায় ক্ষারপ্রয়োগ করায় স্পন্দন কি প্রকারে মৃদুতর 

হুইয়! প্রায় লোপ পাইতে চলিয়াছে, তাহা পাঠক নিষ়্ের 
ংশে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন । আশ্চর্যের বিষয়, বনচাড়ালের 

হ্ৃৎপিগু অর্থাৎ তাহার পত্রমূলে এসিড ৪ ক্ষার প্রয়োগ করিয়াও 

স্পন্দনের এ প্রকার ক্রমিক লোপ দেখা গিয়াছে। 

'১ শভিত্র 



পৌনঃপুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলন ১৩ 

১৭শ চিত্রটি 'বনটাড়াল গাছের পাতার স্পন্দনচিত্ত্র। পাতাটি 

সুস্থ অবস্থায় ক্কি প্রকার নিয়মিত উঠানামা করিতেছিল, চিত্রের 

বামপ্রাস্তে তাহ! অস্কিত রহিয়াছে । তার পর শর-চিহ্িত অবস্থায় 

ক্ষার প্রয়োগের পর, সেটির স্পন্দন যে, কি প্রকারে লোপ 

পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, চিত্রের পরবর্তী অংশে. পাঠক তাহা; 

স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন । 

হৃৎস্পন্দনের সহিত উদ্ভিদের ্বতঃসঞ্চলনের একতা দেখাইয়াই 
আচাখ্য বস্থু মহাশয় ক্ষান্ত হন নাই। ইহা ছাড়! প্রাণী ও. 
উদ্ভিদের দেহের ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও কত কাজের ভিতরে যে, তিনি 

একতা দেখাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা কর! চলে না । সজীব নিজীব 

এবং প্রাণী উদ্ভিদ সকলেই, যে,. একই অথণ্ড নিয়মের শাসনে 
যন্ত্রবং চলিতেছে বনু মহাশয়ের এই নকল আবিষ্কার দ্বার। তাহা 

সুস্পষ্ট বুঝ যায়। ৰ 



রসশোষণ 

উদ্ভিদ মাটি হইতে কি প্রকারে রসশোবণ করিয়া তাহার 

শাখাপত্র ও পুষ্পফলাদি অক্বপ্রত্যঙ্গে সেই রসের সঞ্চার করে, 
তাহা জানিবার জন্ত গত শতাব্দীতে অনেক পরীক্ষা্দি হইয়! 

গিয়াছে ; কিন্তু বিষয়টার গোল সেই চেষ্টাতে মিটে নাই। বরং 
এঁ সকল গবেষণার ফলে বহু মতভেদের স্যষ্টি হওয়ায়, উহার 

জটিলতা আরে। বৃদ্ধি পাইয়াছে। সত্যসংগ্রহের জন্য গ্রস্থ 
খু'ঁজিলে পদে পদে নানা উল্ট। পাণ্ট। কথায় অনুসদ্ধিৎস্থ বেচারার 

মাথা ঘুরিয়৷ যায়। বিজ্ঞানাচা্য জগদীশচন্দ্র বস্থ মহাশয় উদ্ভিদের 

রলশোধণ-ব্যাপারের উপর যে এক নৃত্তন আলোকপাত করিয়াছেন, 

আমর! বর্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচন! করিব। 

ট্রাস্বর্গার (50:53691857) ও পেফের (6525) দু'জনেই 

থুব নামজাদা উদ্ভিদ্তত্ববিদ্। উত্ভিদ্তত্বসন্বদ্ধীয় কোন বিষয় 

জানিতে হইলে, আজকাল তীহাদেরি গ্রন্থ নাড়াচাড়া কর! হইয়া 
থাকে। ইহাদের রচিত পুম্তকে রসশোষণের অনেকগুলি ব্যাখ্যান 

' দেখিতে পাওয়া যায়। 
প্রথমেই ইহার! বায়ুর চাপের (80095077600 55506 ) 

কথা উখ্বাপন করিয়াছেন । পাঠক অবশ্যই জানেন, আমাদের 

পৃথিবীর উপর যে পঞ্চাশ যাইট্ মাইল গভীর বামুমণ্ডল আছে, 

তাহা সর্বদাই ভূপৃষ্টের উপর কাজ করিতেছে । মাছ যেমন 



রসশোষণ ১০৪৫ 

তাহার দেহের উপরকার জলের ভার অনুভব না করিয়া জলের 
ভিতর অনায়াশে চলাফেরা করে, আমরাও সেই প্রকার বাস 

সাগরের মধ্যে চলাফের] করিয়৷ সহস! বাষুর চাপ বুঝিতে পারি 

না। কারণ, কোন জিনিসে উপরকার বামু যে চাপ দেয়, নীচেকার 

বায়ু অবিকল সেই প্রকার চাপ দিয় জিনিসটাকে সাম্যাবস্থায় ৃ 

রাখিয়া দেয়। যখন আমরা বায়ুশূন্ত স্থান লইয়! পরীক্ষা করি, 
তখনই আমরা বায়ুর চাপ বুঝিতে পারি কোন পান্র হইতে বায়ু 
বাহির করিয়! পান্রটির মুখ জলে ডুবাইয়া রাখ; দেখিবে, পাত্রের 
ভিতর আপনা হইতেই জল প্রবেশ করিতেছে । এখানে পান্ররের 
বাহিরে জলের উপর যে প্রকাণ্ড বায়ুর চাপ পড়িতেছে, তাহাই 
জলকে শৃন্ত পাত্রের ভিতর ঠেলিয়া তুলে । উদ্ভিদের জলশোষণ- 
প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিক বলেন, কুর্যতাপে যখন গাছের রস 
পাতার উপর দিয়া বাম্পীভূত হইতে আরম্ত হয়, তখন গাছের 
ভিতরটা শুন্য হইয়া পড়ে । কাজেই, তখন বায়ুর চাপে মাটির রস 
যূল দিয়! সেই শৃন্ স্থান অধিকার করিবার জন্য উপরে উঠিতে 

থাকে, এবং তাহাই গাছকে সরস রাখে । 
আচাধ্য বস্থ মহাশয় রদশোষণের এই ব্যাখ্যানটিকে সত্য 

বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বাসর চাপ খুব প্রকাণ্ড 
হইলেও তাহার একট! সীমা আছে। সাধারণতঃ তাহা ত্রিশ ইঞ্চি 
গভীর পারদ বা ৩৪ ফুটু উচ্চ 'জলকে উপরে ঠেলিয়। রাখিতে 
পারে। আচাধ্য বন্ধ মহাশয় বলিতেছেন, বাসুর চাপ গাছের 
রসশোষণের কারণ হইলে, আমরা কেবল ৩৪ ফুট পর্যন্ত গাছকে 



১৬ জগদীশচন্দের আবিষ্কার 

সরস দেখিতাম। কিন্তু ইহ1 অপেক্ষা অনেক উচ্চ গাছ আমরা ত 
প্রতিদিনই দেখিতে পাই; সুতরাং বাষুর চাপ দ্বার। যে, শিকড় 
দিয়া জল উপরে উঠে তাহা বল যায়না; অন্ততঃ এটা 

কোনক্রমেই জলশোধণের মুল কারণ নয় । 
, রসশোধণের দ্বিতীয় ব্যাখ্যান,-_কৈশিকা কর্ষণ (08211118115) 1 
পাঠক বোধ হয় জানেন, খুব সরু নল 'জলে ডুবাইলে, নলের 

ভিতর দিয়া জল অনেকটা'উপরে উঠিয়া! দাড়ায়। কাপড়ের এক. 

ংশ জলে, ডুবাইলে, পাত্রের জল আপনা হইতেই উঠিয়। 
উপরকার শুফ অংশকে ভিজাইয়া দেয়। এই ব্যাপারটাও 

কৈশিকাকর্ষণের ফল। এখানে কাপড়ের সুতার সরু আশগুলি' 

পরস্পরের গায়ে লাগালাগি থাকিয়। স্ম্্ ছিদ্রবিশিষ্ট নলের ন্যায় 

কাধ্য করে। কাজেই, সেই সকল নলাকার সুতার ভিতর দিয় 

জল উঠিয়া কাপড়খানিকে ভিজাইয়৷ দিতে পারে । 

গাছের রদশোষণ-ব্যাপারেও বৈজ্ঞানিকগণ পূর্বোক্ত 

প্রকারের ব্যাখ্যান দিয়া থাকেন। ইহার! বলেন, শিকড় মাটির 
সরস স্থানে ডুবান থাকে, এবং গাছের ভিতরে ছিত্রেরও অভাক 
নাই ; কাজেই, কাপড়ের এক অংশ জলে ডুবাইলে যেমন পাত্রের 
জল সুতা বহিয়! তাহার অনেকটাকে ভিজ্াইয়৷ ফেলে, এখানেও, 
সেই প্রকার মাটির রস শিকড় দ্বারা গাছের আশ টি উতিয় 

গাছকে সরস রাখে। ৬ | 

আগাধ্য বন্ধ মহাশয় এ ব্যাখ্যানেও আপত্তি উত্থাপন 

করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,_-টকশিকাকর্ষণে রস উদ্ধগামেট 
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হয় সত্য, কিন্তু তাহারো৷ একট] সীম! আছে । কৈশিকাকর্ষণ 

দ্বারা পঞ্চাশ যাইট্ হাত উচ্চ স্থানে জল উঠিতেছে, এ প্রকার 

ব্যাপার কখনই দেখা ধায় নাই। সুতরাং কৈশিকাকর্ষণ দ্বারা" 

যে, গাছের সরসতা৷ রক্ষা হয়, এ কথা স্বীকার করা যায় না। 

অন্তপ্রবাহ (097000 4০6০1, ) রসশোধণের আর একটি, 

ব্যাখ্যান। চন্মের থলিতে চিনির রস বা অপর কোনও গা 

জিনিস আবদ্ধ রাখিয়া, থলিটিকে জলের ভিতর ডূবাইয়! রাখ। 
কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, থলিতে বাহিরের জল প্ররেশ করিয়া 

সেটাকে ফুলাইয়া তুলিয়াছে। কেবল চিনির রস বলিয়া নহে, 
কোন দুই তরল পদার্থের ঘনতার পার্থক্য থাকিলে সকল সময়েই 
তাহার! মধ্যের সচ্ছিদ্র ব্যবধান ভেদ করিয়া মেশামিশি করিবার 
চেষ্টা করিয়া থাকে । উত্ভিদ্তত্ববিদৃগণ তরল পদার্থের এই ধর্মটটিকে 

অবলম্বন করিয়া বলেন,_গাছের ভিতরকার রন মাটির রস 

অপেক্ষা গাঢ়; কাজেই, শিকড়ের সচ্ছিদ্র ব্যবধান ভেদ করিয়া 
এঁ অস্তপ্রবাহ দ্বারাই গাছের দেহে রস প্রবেশ করিয়া থাকে। 

আচাধ্য বস্থ মহাশয় উল্লিখিত ব্যাখ্যানটিতেও বিশ্বাম স্থাপন 

করিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন,-_অন্ত প্রবাহে পাত্লা 
ও গাঢ় তরল পদার্থ পরস্পর মিশিবার চেষ্টা করে সত্য, কিস্তু এই 

মিশামিশি সাধারণতঃ এত ধীরে ধীরে চলিয়া থাকে ঘে; তাহাকে 

কোন ক্রমে গাছের রসশোষণেরতমূল কারণ বলা যায় না। 

এই সকল ব্যাখ্যান ব্যতীত মূলের চাপ ( চ২০০% চ:৩9985 ) 

প্রভৃতি কতকগুলি শব গঠন করিয়া উত্ভিদ্বতত্ববিদগণ রসশোধণের 
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ব্যাপার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এ মূলের চাপ 
ইত্যাদি কথাগুলির ষে প্রকৃত অর্থ কি তাহা কোন উত্ভিদ্তত্ববিদৃই 
পরিষ্কার করিয়া! বলিতে পারেন না। স্থৃতরাং এ সকল কাল্পনিক 

বিষয় লইয়া! আলোচন। বৃথ। | 

, জলি ও ভিকৃসন্ (70115, 1013০0.) উভয়েই বিখ্যাত 

উত্ভিদ্্তত্ববিদ। রসশোষণসম্বদ্ধে সম্প্রতি ইহাদের এক মত 
প্রচারিত হইয়াছে । এই মতে, স্থর্ধ্যতাপে পাতার বিশেষ বিশেষ 

কোষের ()155০79581 06115 ) জলীয় অংশ বাম্পীভূত হওয়াকেই 

রসশোধণের মূল কারণ বল! হইয়াছে । কারণ, এ স্থলে কোষস্থ 
জল বাম্পীভূত হইলে, তাহার ভিতরকার রস গাঢ়তর হইয়। পড়ে 

এবং অন্তপ্রবাহের নিয়ম অনুসারে বৃক্ষদেহস্থ স্বল্প গাঢ় রস কোষে 
প্রবেশ করিতে আরম্ভ হয়। কাজেই, ইহাতে একট! রঁসপ্রবাহ 
মূল হইতে উপরের দিকে চলিতে থাকে । 

আচাধ্য বস্থ এই মতবাদটির বিরুদ্ধেও ঈাড়াইয়াছেন। তিনি 
বলিতেছেন,--পূর্ববোক্ত কথা৷ সত্য হইলে, গাছের পাতা হইতে 

রসের উদগমন বন্ধ থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে রসশোষণও বন্ধ থাক। 

উচিত। কিন্তু পরীক্ষায় তাহার বিপরীত কাধ্যই দেখা যায়, 
স্থতরাং অন্তপ্রবাহের মৃদু কার্য্যকে কখনই রসগ্রবাহের স্থচক 

বল যায় না। তা ছাড়া অবস্থা বিশেষে বহ্থ মহাশয় অস্তপ্রবাহের 

ঠিক্ বিপরীত কাধ্য ( অর্থাৎ গাঢ়তর জিনিস হইতে পাতলার 
দিকে প্রবাহ ) সকল গাছেই দেখিয়াছেন। কাজেই, ডিকৃসনের 

মতবাদটিকে কখনই সত্য বলিয়া গ্রহণ কর] যায় না। 
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রসশোষণের প্রচলিত মতবাদগুলি যে কত ভ্রমপূর্ণ, পাঠক 
পূর্ববিবৃত বাধ-গ্রতিবাদ হইতে কতকটা জানিতে পারিবেন । 

পেফের প্রভৃতি উদ্ভিদ্তত্ববিদগণও ইদানিং তাহ! জানিতে 
পারিয়াছিলেন। ইনি তাহার বিখ্যাত গ্রন্থের (৮%58০1০85 

0£ 12069) একস্থলে স্পষ্টই বলিতেছেন,__“উদ্ভিদের রসশোধণ- 

ব্যাপারের যিনি যতই মতবাদ প্রচার করুন না কেন, অগ্যাপি 

ইহাকে জীববিজ্ঞানের একটি অমীমাংসিত তত্ব বলিয়া হ্বীকার 
করিতেই হইবে। নানা মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াও বিষয়টির 
অন্তনিহিত সত্যের সন্ধান আজও পাই নাই,-_কাজেই, আপাততঃ 
এই ব্যাপারটিকে গাছের জীবনীশক্তিরই কোন প্রকার কার্ধ্য 

বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই।” 
পেফের সাহেবের উল্লিখিত মতটি প্রচারিত হওয়ার পর 

রসশোষণ ও বৃক্ষের কোষের কার্ধযা লইয়! ই্রাস্বর্গার সাহেব 

গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ইহার ফলে কোষের 
সক্রিয়তার সহিত রসশোষণের কোন সম্বন্ধই দেখা যায় নাই । 
ইনি একটি পরীক্ষায় গাছের গ্রড়ির তলার কোষগুলিকে 
পোড়াইয়া নির্জীব করিয়৷ ফেলিয়াছেন, কিন্তু তথাপি মূল হইতে 
শাখা-প্রশাখাদিক্রমে মাটির রস গাছের সর্বাঙগে কয়েকদিন ধরিয়া 

চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তার পর তিনি গাছের কোন 

অংশ কাটিয়া তাহাতে তুঁতের জল ইত্যাদি বিষ প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও জলশোধণের কোনই বৈলক্ষণ্য 
ঘটে নাই,_বিষমবৃত কোষগুলির ভিতর দিয়া রস আপন। হইতেই 
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উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল । স্থতরাং দেখ। যাইতেছে, 
উদ্ভিদ্কোষের সক্রিয়তার উপর নির্ভর করিয়। পেফের সাহেব জল- 
শোষণের যে ব্যাখ্যানের আভাস দিয়াছেন, এই সকল পরীক্ষায় 
বিশ্বাস করিলে, তাহা অমূলক হইয়! দাড়ায়। ট্রাস্বর্গার সাহেব 

তাহার গ্রন্থের (6১৮০০ ০1 8০205 ) একস্থলে স্পষ্টই 

বলিয়াছেন,--গাছের জীবন্ত কোষগুলিরই যে, কোন অজ্ঞাত 

কার্ধ্যকে রসশোষণের কারণ বলিয়া অনুমান করা হইতেছে, 
তাহাতে আর এখন বিশ্বাস করা চলে না । 

আচাধ্য বস্তু মহাশয় রসশোষণের কি ব্যাখ্যান প্রদান করেন 

এখন দেখা যাউক। 

আমরা পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, গাছের কোন অঙ্গে কোন 
প্রকার প্রবল আঘাত দিলে, আহত স্থান হইতে বার বার 

উত্তেজনা চালিত হইয়া, গাছটিকে সাড়। দেওয়াইতে থাকে । 

, তৃমি-আম্ল! ( 810077581,) ও বনচাড়াল (10977001017) 

প্রভৃতি গাছে এই সাড়। পাতার পুনঃ পুনঃ উতখান-পতনে দেখা 
যায়, এবং অপর গাছে বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে 
হয়। তা ছাড়া এ প্রবন্ধে আরো বলা হইয়াছে যে, 

যাহাকে আমরা গাছের শ্বতঃসঞ্চলন ( 4১060707100 110৮০- 

7[257)05 )- বলি, তাহা এ পৌনঃপুনিক সাড়ারই রূপান্তর মাত্র। 

স্বতঃসঞ্চলনের জন্য সকল সময় বাহির হইতে আঘাত দিবার 

আবশ্টক হয় না; গাছপালার উপর স্বভাবতঃই তাপালোকের 

যে আঘাত পড়িতেছে, তাহাই অনেক সময়ে কোষ হইতে 
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কোধাস্তরে রসচালনা করিয়া স্বতঃসঞ্চলন স্থরু করাইয়া 

দেয়। 
এখন মনে করা যাউক, গাছের মূলদেশের নিকটবর্তী কোন 

স্থান হইতে যেন পৌনঃপুনিক সাড়া (11010016 7২০50096 ) 

স্থরু হইয়াছে । সাড়া চলিতে আরম্ভ করিলেই প্রথমতঃ কোষ্ 

হইতে কোষাস্তরে রসের চলাচল আরম্ভ হয়, এবং তৎ্পরে 

তাহাদের আণবিক বিকৃতি আসিয়া' পড়ে । আমর! পূর্ব, 

অধ্যায়ে এবিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিয়াছি । স্থৃতরাং 

এস্থলে গাছের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া, কোষপরম্পরায় রস 

চলিতে আরম্ভ করিলে, পিছনের কোষগুলির যে রসাভাব 

হইবে তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। পৌনঃপুনিক 
উত্তেজনার চলাচল হইতে উৎপন্ন কোষের এই শৃন্ততার সাহায্যে 
বন্থু মহাশয় রসশোষণের ব্যাখ্যান দিয়াছেন । ইনি বলিতেছেন, 

কোষ রসশৃন্য হইলেই নিকটস্থ সরস পদার্থ হইতে রসশোষণ 

করিয়া পুষ্ট হইবার জন্ত তাহাতে এক- শক্তি আসিয়৷ উপস্থিত 
হয়। মূলের চারিপার্থের মাটিতে রসের অভাব নাই। 
স্থতরাং যখন প্রত্যেক উত্তেজনার শ্োতের সঙ্গে সঙ্গে মূলের 

নিকটবর্তী কোষগুলি শৃন্ত হইয়া পড়ে, যখন সেগুলি যে, মৃতিকা 
হইতে রনশোষণ করিয়া পুষ্ট হইবে, এবং পরে উপরকার শুন্ কোষ- 

পরম্পরায় সেই রসকেই চালা ইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে, নান। অঙগ্গপ্রত্যঙ্গ থাকিতে গাছের 

পৌনঃপুনিক সাড়া তাহার মূলদেশ হইতেই আরম হয় কেন? 
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আচার্ধ্য বস্থ মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, মূল যখন 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কঠিন মাটির ধর্ষণে সেগুলি উত্তেজিত হইয়া 

পড়ে । তা+ ছাড়া মাটিতে মিশ্রিত নান রাসায়নিক পদার্থ 
মূলকে উত্তেজিত করে। কাজেই, উত্তেজনার কেন্দ্রটা গাছের 
অপর অংশে না থাকিয়া মূলেই আসিয়া দাড়ায়, এবং তাহাতেই 
রস নীচের দিক হইতে তালে তালে উপরে উঠিতে আরম্ভ করে । 

কোন গাছের ডাল কাটিয়া, তাহার কাট প্রাস্তট৷ জলে 

ডুবাইয়া রাঁখিলে, কাট দিক্ হইতে উপরে জল উঠিতে দেখা! 
যায়। আচার্য বন্ধ মহাশয় ইহারো কারণ নির্দেশ করিয়াছেন । 

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,--এস্থলে কাটার আঘাতই 
উত্তেজনা সুরু করে, এবং সেই অংশ হইতে উত্তেজনাট। 

তালে তালে পুনঃপুনঃ উপর দিকে চলিয়া সঙ্গে সঙ্গে জলকেও 

উপরে টানিতে আরম্ভ করে। আচার্য বন্থ মহাশয় গাছের 
ডগায়-আঘাত দিয়! পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় আহত 

স্থানের রন উপর হইতে নীচের দিকে চলিতে আরম্ত 
করিয়াছিল। 

গাছের রসশোষণ-শক্তি সকল সময়ে সমান থাকে না। 

আঘাত-উত্তেজনার মাত্রা অনুসারে এবং গাছের ভিতরকার 

সঞ্চিতশক্তির পরিমাণ মত, তাহার হাস বৃদ্ধি দেখাযায়। তা, 

ছাঁড়া ঠাণ্ডা বা গরমের আধিক্য এবং গাছে প্রযুক্ত পদার্থের 

গুণেও শোষণের মাত্রার পরিবর্তন হয়। রসশোষণের এই 

প্রকার অত্যন্প হ্রাস-বৃদ্ধি বাহির হইতে বুঝা অসম্ভব, অথচ ন' 
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বুঝিলেও তাহাদের গোড়ার খবর পাওয়া কঠিন। এপর্য্যস্ত 
কোন বৈজ্ঞানিক রসশোষণের মাত্র। নির্ণয় করিবার কোন উপায় 
উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। আচাধ্য বন মহাশয় অতি 

অল্পদিনের চেষ্টায় “শোষণ-গ্রাফ” নামক একটি স্থন্দর যন্ত্র নিম্মাণ 
করিয়া, রসশোষণ-পরিমাপ অতি সহজ করিয়! তুলিয়াছেন, এবং, 

এই যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষা! করিয়া তিনি যে সকল ফললাভ 

করিয়াছেন, তাহা অতি আশ্চধ্যজনক | ইহা দ্বারা রসশোষণের 

পরিমাণ আপনা হইতেই কাগজে লিপিবদ্ধ হইয়া যাম, স্তরাং 

ভুলভ্রান্তি হইবার আশঙ্ক! মোটেই থাকে না। 
পরবর্তী ১৮শ চিত্রটিতে শোষণগ্রাফ যন্ত্রের প্রধান প্রধান 

ংশের ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে, এবং ১৯শ চিত্রধানি যন্ত্রের সম্পূর্ণ 

ছবি। ১৮শ চিত্রের ”৬৮* চিহ্মিত অংশ একটি জলপূর্ণ কাচের 

পাত্র । উহার মুখের ভিতর দিয়! গাছ বা ভাল প্রবেশ করাইয়া, 
সেটি কি পরিমাণ জল শোষণ করে, তাহা দেখা হইয়। থাকে । 

পাত্রের নিয়ে ”£৮ "৪ এবং “4 ৭8০ এই চারিটি নল সংযুক্ত 
আছে। “4৮ নলের পেঁচ, ঘুরাইলে পাত্রে ইচ্ছামত জল প্রবেশ 

করান যাইতে পারে, এবং “৮৪৮ পাত্রে রাসায়নিক দ্রব্যমিশ্রিত 

জল রাখিবার ব্যবস্থা আছে। এ জল “৮৬” পাত্রে প্রবেশ 

করাইয়া গাছের জল-শোষণের উপর রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাব' 

নির্ণয় করা হইয়া থাকে। “4১৮ অংশটি একটি কাচের নল 

ব্যতীত আর কিছুই নয়। *৬” পাত্র হইতে গাছ ,জল শোষণ 

করিলে এ কাচের নলের ভিতরকার জল দক্ষিণ দিকে চলিতে 
৪ ৰ 
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আরম্ভ করে । কত সময়ে উহ।! কতটা চলিল,- তাহা লক্ষা 

করিয়া গাছের জলশোষণের মাত্রা স্থির করা হয়। 
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চোখের দেখায় অনেক সময় নান! ভুল হইয়! পড়ে, এই জন্ম 
কাচের নলের জলটা কত সময়ে কত সরিয়া যায়, তাহ! নিতুলি- 

রূপে স্থির করিবার জন্ত, আচাধ্য বন মহাশয় যন্ত্রটর এক 
ংশে একট! সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন । চিজ্রের ৮৮ চিহ্ছিত 

ংশটি একটা পিতৃলনির্ধিত অঙ্ুরীয়াকার জিনিস। নলের 
উপর দিয়া এটিকে বেশ সহজে টানিয়া লওয়া যাইতে পারে । এই 
অঙ্গুরীয়তে একটি পেন্সিল্ সংযুক্ত থাকে, এবং যাহাতে পরীক্ষক 
সর্বদাই পেন্সিল্টিকে “4১৮ নলস্থিত জলের চলাফেরার সহিত 
চালাইতে পারেন, তজ্জন্ “৬৮ চিহ্নিত চাকা ও দড়ির ব্যবস্থা 

আছে । ৮[)৮ একটি কাগজ-মোড়া চোঁঙ । এটি সর্বদাই 
নিজের অক্ষরেখার চারিদিকে ধীরে ধীরে ঘুরিতে থাকে 
এবং সেই পেন্সিল্টি উহার গায়ে লাগিয়া থাকিয়া কাগজে 

দাগ কাটে। 
মনে করা যাউক, জলপুর্ণ “৬” পান্রটিতে যেন কোন গাছ 

নাই, এবং 4) টি ও এই তিনটি নলের পেঁচ, বন্ধ আছে; 
কেবল ”[)” চিহ্নিত চোঙ্টি তাহার গায়ে জড়ান কাগজ 
পেন্সিলের মুখে রাখিয়া ক্রমাগত ঘুরিতেছে। “৬৮ পাত্রে 

গাছ নাই, কাজেই, উহার জলের শোষণও নাই । স্থততরাং “৮” 

চিহ্নিত নলের জল ও তৎসংলগ্ন পেন্নসিল্টি একস্থানেই দাড়াইয় 

থাকিবে, এবং তাহার ফলে, চোঁঙের কাগজে একট লম্বা রেখা 

অঙ্কিত হইয়া পড়িবে । 
এখন মনে কর] যাউক, পাত্রে গাছ প্রবেশ করান হইছে, 
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এবং জলশোষণও চলিতেছে । এস্থলে “4* চিহ্নিত নলের জল 

আর স্থির থাকিতে পারিবে না। জলশোধণের সহিত জলের 

গভীরতা কমিয়া' যাওয়াতে, নলের জল দক্ষিণ দিকে চলিতে 

আরম্ভ করিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পেন্সিল্টিও সেই দিকে চলিবে । 

কাজে কাজেই তথন *])” চোঙ্গে জড়ান কাগজে আর সরল 
রেখ! অঙ্কিত না হইয়া স্পষ্টই একটি বক্র রেখা অঙ্কিত হইতে 

থাকিবে। এখন এ রেখা পরীক্ষা করিয়া জলশোধণের মাত্রা 

নির্ণয় করা কঠিন হইবে না । কারণ, জলশোষণ সমভাবে চলিলে 
রেখার বক্রতাও সমভাবে চলিবে ; এবং কোন কারণে জলশোধণ 

হঠাৎ বৃদ্ধি পাইলে, রেখার বক্রতায় আর সে শৃঙ্খলা দেখা 

যাইবে না । তখন রেখাটিকে হঠাৎ যেন দ্ড়াইতে দেখা যাইবে । 
আচাধ্য বস্থ মহাশয় শোষণগ্রাফ যন্ত্র সাহায্যে উল্লিখিত প্রথায় 

ও আরে ছুটি পৃথক পদ্ধতিতে গাছের নানা অবস্থার শ্লোণশক্তি 

পরিমাপ করিয়াছেন। মূলের চাপ (7২906 705558165 ) ও 

বাষুর চাপ ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্যস্ত 

রসশোষণের যে সকল ব্যাখ্যান দিয়া আসিতেছিলেন, সেগুলি 
ষেকত ভ্রমপূর্ণণ শোষণগ্রাফের দু'একটি পরীক্ষার ফল বিবৃত 

করিলে পাঠক বেশ বুঝিতে পারিবেন । 
আচার্য বসু মহাশয় পাতা-বাহার গাছের (019০9) একটি 

পঞ্রশুস্ত ভাল কাটিয়া শোষণগ্রাফ্রে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন। 
ডালে পাতা ছিল না এবং তাহার শিকড়ও ছিল না। সুতরাং 

প্রচলিত সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, এ স্থলে ডাল 
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আর জলশোষণ করিতে পারিবে না। কিন্তু ডাক্তার বন্ধ মহাশয় 
তাহার ঠিক ধিপরীত কার্ধযই দেখাইয়াছিলেন,_-ডালের কর্তিত 
প্রাস্ত দিয়া প্রচুর জল উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 
কাজেই, পাতা হইতে জলীয় বাষ্প উদগত হইলেই যে, নীচেকার 

রস উপর দিকে চলিতে আরম্ভ করে, এ কথা আর বলা যায় 
না; এবং “মূলের চাপ” কথাট। যে, নিতান্ত কাল্পনিক তাহাও 

ইহা হইতে বুঝা যায়। গাছের ভিতরকার কোষ ও অণুর 
উত্তেজনাই যে রসশোষণের মূল কারণ, এই পরীক্ষা দেখিয়া 
তাহা আর অস্বীকার করা যায় ন1। 

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অস্তপ্রবাহকে (0570060 4০0০০) 
রসশোষণের একটি প্রধান কারণ বলিয়া টজ্ঞানিকগণ মানিয়। 

আসিতেছেন। এই বিশ্বাসও যে কত ভ্রমপূর্ণ তাহা! আচাধ্য 
বস্থ মহাশয়ের একটি সহজ পরীক্ষা বিবৃত করিয়! দেখাইতে 

চেষ্টা করিব। অস্তপ্রবাহের নিয়মে যে দিকে রসচালন। হওয়া 
উচিত, আচার্য্য বস্থ মহাশয় কেবল উত্তেজন৷ প্রয়োগ করিয়া 

এই পরীক্ষায় বিপরীত দিকে রসচালনা দেখাইয়াছেন । লবণ- 
মিশ্রিত জল, এলিড্ও ক্ষারপদার্থের স্তায় গাছকে উত্তেজিত করে, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে গাট়তার আধিক্য প্রযুক্ত গাছের ভিতরকার 

রসের সহিত ইহার অস্তপ্র্ধাহই চলে। আচাধ্য বন্থু মহাশয় 
লবণমিশ্রিত জলম্বারা শোষণগ্রমাফের পাত্র পূর্ণ করিয়া, তাহাতে 
একটি গাছের ভালের কাট' প্রান্ত ডুবাইয়৷ রাখিয়াছিলেন। 

বলা. বাহুল্য, অস্তপ্রধাহ জলশোষণের মূল কারণ হইলে, এ স্থলে 
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ডালের তরল রষ বাহির হইয়া গাঢ় লবণের জলের সহিত 

মিশিবারই কথা । কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহার বিপরীত ফল 

দেখা গিয়াছিল,--লবণ-জলে ডুবান ভালে রসশোষণ অতি, 

প্রবলভাবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 

বিএ 6। 

২*শ চিত্র 
২০শ চিত্ত্রথানি লবণের জলে ডূবান ডালের শোষণলিপি । 

লবণপ্রয়োগের পূর্বে কি প্রকার শোষণ চলিতেছিল চিত্রের 

নিম্নাংশের হেলান রেখা দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন; 
এদং তার পর লবণ দ্িবামান্র শোষণ কি প্রকার প্রবলভাবে 

চলিয়াছিল, তাহা এ চিত্রেরই উপরকার প্রায় ঈ্াড়ান রেখাটি 

দেখিলে বুঝা যাইবে। বল! বাহুল্য, লবণমিশ্িত জলের গাঢ়তার 
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জন্ত যে পরিমাণ রস অস্তপ্রবাহ দ্বারা বাহিরে আসা সম্ভব, লবণ 

দ্বারা কোষ সকল উত্তেক্তিত হওয়ায় এখানে তাহা “অপেক্ষা 

অনেক অধিক জল উপরে উঠিয়াছিল। কাজেই, এই পরীক্ষায় 
আচার্য বন্থ মহাশয় রসনির্গমন না দেখিয়া রসশোষণই দেখিতে 

পাইয়াছিলেন। কোষের উত্তেজনাই যে, রসশোষণের মূল কারণ, , 
ইহা! অপেক্ষা তাহার আর কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতে পারে ? 

২১শ চিত্র 

নানাজাতীয় বিষ ও মাদক পদার্থ প্রয়োগে শোষণক্রিয়া 

কি প্রকার চলে, আচাধ্য বস্থ মহাশয় তাহার শোষণগ্রাফ-যন্ত্ 

দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। মাদক পদার্থ দ্বার! 

প্রাণিদেহের কার্ধ্য প্রায়ই হঠাৎ বৃদ্ধি পায়; এবং তার পরই 
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ভাহ! কমিয়া আসে । আচাধ্য বন্থ মহাশয় রসশোধণেও সেই 

প্রকার" কাধ্য দেখাইয়াছেন। ২১শ চিত্রটি পরীক্ষা করিলে, 

শীতাতপে রসশোধণের কি প্রকার পরিবর্তন হয়, তাহা পাঠক 

বুঝিতে পারিবেন। 

«০৮ ও পচন” চিহ্নিত রেখাদ্বয় যথাক্রমে শীতল "ও গরম জলে 

নিমজ্জিত গাছের শোষণলিপি । শীতল ও গরম উভয় প্রকারের 

জলই প্রয়োগ করিবামান্র, গাছের শোষণক্রিয়। হঠাৎ কি প্রকার 

প্রবল হইয়! পড়িয়াছিল এবং কিয়ৎকাল পরে সে প্রবলতা৷ যে, 

কি প্রকারে কমিয়া আসিয়াছিল, পাঠক চিত্রস্থ রেখাঘ্য়ের প্রতি 

দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন । 
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গ্রাণী ব! উত্ভিদ্-শরীরের কোনও অংশ সুস্থ আছে কিন! 

জানিতে হইলে, সেই অংশ রীতিমত পরিপুষ্ট হইতেছে কি না 
দেখার রীতি আছে। পরিপুষ্ট হওয়! জীবনের অন্যতম লক্ষণ। 
কিন্ত এই পরিপুণ্টি বা বৃদ্ধির কাজ উত্ভিদ্-শরীরে কি-প্রকারে 
চলে, তাহা এ পর্যযস্ত ঠিক জানা যায় নাই। উদ্ভিদ্তশরীরে 
আঘাত উত্তেজন] দিয়া দেখা গিয়াছে, যে উত্তেজনা! এখন গাছের 

বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে, পর মুহূর্তে তাহা দ্বারাই আবার 
বুদ্ধির রোধ হইয়া পড়িতেছে। বহু অন্ুসন্ধানেও উত্তেজনার 
এই উচ্ছজ্খল কার্ধ্যের মধ্যে কোনও নিয়ম আবিষ্কার করিতে 

পারা যায় নাই। বাহিরের উত্তেজনার এ বিসদৃশ কার্য দেখিয়। 
উত্ভিদ্তত্ববিদ্গণ গাছের ভিতরকার একটি স্বাভাবিক উত্তেজনার 
€ [10706] 50105 ) অস্তিত্ব মানিয়া! লইয়াছেন, এবং ইহাকে 

অবলম্বন করিয়া আজকাল গাছের বুদ্ধিসন্বন্ধীয় নান! ব্যাপারের 

ব্যাখ্যান দিবার চেষ্টা হইতেছে । কিন্তু এ আভ্যন্তরীণ উত্তেজন। 

জিনিসটা! যে কি, এবং তাহার উৎপতিই বা কোথায়, আধুনিক 

উদ্ভিদ্তত্ববিদ্গণের গ্রস্থে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। 

বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বন্থ, মহাশয় তাহার একখানি 

গ্রন্থে ( 0120 1২597১০2,56 ) এ কাল্পনিক উত্তেজনার উৎপত্বি- 

রহস্য আবিফার করিয়াছেন, এবং উহার সহিত বাহিরের আঘাত- 
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উত্তেজনার কি প্রকার সম্বন্ধ তাহাও নৃস্পষ্ট দেখাইয়। তিনি 
উত্ভতিদের বৃদ্ধিসম্বন্ধে সকল সমন্তারই স্থমীমাংস। করিয়াছেন । 

উদ্ভিদের বৃদ্ধিসন্দ্ধীয় নৃতন সিদ্ধাস্ত বুঝিতে হইলে, পৌনঃ- 
পুনিক সাড়া ([1010016 69086) সম্বন্ধে আচাধ্য বস্থু 
মহাশয়ের আবিষ্কারের যে সকল কথা পূর্বে লিখিত 
হইয়াছে, তাহা একবার স্মরণ করা আবশ্তক। আমরা 
সেখানে আলোচনা করিয়াছিলাম, সাধারণ সুস্থ গাছে আঘাত 

দিলে প্রতি আঘাতেই এক একটি সাড়া পাওয়া ষায়, কিন্ত উহার 
ভিতরকার শক্তির পরিমাণ যদি প্রচুর হয়, একই উত্তেজনায় 

পর পর অনেকগুলি সাড়। দেখ! দিতে আরম্ভ করে। 

অপরিপুষ্ট দুর্বল বনটাড়াল (19997001017) গাছ লইয়া পরীক্ষা 

করিয়া দেখ, প্রতি আঘাতে পাতা এক একবার মাত্র উঠিয়া- 
নামিয়৷ সাড়া দিতে থাকিবে । পরিপুষ্ট সবল গাছে আঘাত 

দাও, একই আঘাতে সেটির পাতা বহুবার উঠানাম! করিয়া 
সাড়। দিতে আরম্ভ করিবে । এই পৌনঃপুনিক সাড়া কেবল 
বনচাড়াল গাছেরই বিশেষত্ব নয়। আঘাত-উত্তেজনায় গাছ 

মাত্রেরই শরীরে পৌনংপুনিক সাড়! চলাফের1 করে, বনটাড়াল 
গাছের পাতার গঠন ও অবস্থান, উত্তেজন! গ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষ 

সাড়া দিবার অস্কৃল বলিয়া আমরা কেবল্ এ রকম ছু* একটা 
গাছে পাতায় উঠানামা দেখি, এ সকল স্থলে উত্তেজনাস্রোত 

বুক্ষশরীরের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে পাতাগুলাকে নাড়া 

দরিয়া “যন আপনার অস্তিত্ব প্রকাশ করে। অপর বৃক্ষ 
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উত্তেজনার অস্তিত্ব এই উপায়ে ধরা যায় না, বৈদ্যুতিক উপায়ে 

বুঝিতে হয়। 

পৌনঃপুনিক সাড়াশীর্ষক অধ্যায়ে আমর দেখাইয়াছি, উদ্ভিদের 
কোন অঙ্গে আঘাত বা উত্তেজন। দ্বিলে, প্রথমেই আঘাতপ্রাপ্ত 

অংশ হইতে জলীয় ভাগ কোধষপরম্পরায় সর্বাঙ্গে চলিতে 

আরম্ভ করে, এবং পরে আণবিক বিকারুজাত প্রকৃত 

উত্তেজনা! তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া গাছে সাড়ার 

প্রকাশ করিতে থাকে । লজ্জাবতী লতার একটা লম্থম ডালের 

গোড়ায় কোন প্রকার আঘাত দাও, প্রথমেই আহত অংশের 

কোষগুলির জলীয় ভাগ কোষপরস্পরায় চলিয়। পত্বুস্তগুলিকে 

রসপুষ্ট ও খাঁড়া করিয়া দিবে, এবং পরে প্রকৃত আণবিক 

উত্তেজনা পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া! পাতাগুলিকে নামাইয়! 
ফেলিবে । রসপুষ্টিজনিত পাতার আকম্মিক উত্থান, এবং পরক্ষণে 

প্রকৃত উত্তেজনাজনিত তাহাদ্দিগের পতন, লজ্জাবতী গাছে 

প্রত্যক্ষ দেখা যায়। অপর গাছে এই প্রকার প্রত্যক্ষ সাড়। 

দেখিবার উপায় নাই; কিন্তু বৃক্ষমাত্রেই যে, এ উত্তেজনাদ্বয় 

বিচিত্র গতিতে চলাফেরা! করে, আচার্য্য বস্থ মহাশয় নানা 

পরীক্ষায় তাহ। স্পষ্ট দেখিয়াছেন। 

আচাধ্য বস্থ মহাশয় পূর্বোক্ত রসসঞ্চলনকেই বৃক্ষের বৃদ্ধির 
মূল কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার মতে, উত্তেজনা- 
প্রাপ্ত অংশ হইতে যখন তালে তালে রস সঞ্চলিত হইতে থাকে, 

গাছের বর্ধনশীল অংশ তাহা ভ্বার। ধাক্কা! পাইয়া সেইপ্রকার তালে 
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তালে প্রনারিত ও আকুঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে। একট! 

রবারের নল টানিয়। ছাড়িয়া! দিলে, সেটি যেমন পূর্বের আকার 
পুনঃপ্রাপ্ত হয়, এ আকুঞ্চন-প্রসারণও কতকট। সেই প্রকারের 

পার্থক্যের মধ্যে এই যে, গাছের বর্দনশীল অংশ রসের ধাক্কা পাইয়া 

যে টুকু প্রসারিত হয়, ধাক্কা! বন্ধ হইলে রবারের নলের মত সেটি 

ঠিক্ পূর্বের মাকার ফেরৎ পায় না। প্রসারিত হইবামান্্র 
ফাকা স্থানে বৃক্ষের বৃদ্ধিকর সামগ্রী সঞ্চিত হইয়া প্রসারণকে 

কিঞিৎ প্ররিমাণে স্থায়ী করিয়া দেয়। কাজেই, পৌনংপুনিক 
ধাকায় সেই এক একটু স্থায়ী প্রনারণ জম হইয়া গাছটিকে 
বাড়াইয়। তুলে । 

'গাছের বৃদ্ধির পূর্বোক্ত ব্যাখ্যান হইতে দেখা যাইতেছে, 
আহত স্থান হইতে উত্তেজনাগুলি যেমন তালে তালে আসিয়া 

বদ্ধনশীল কোমল অংশে ধাকা! দেয়, গাছও ঠিক্ সেইপ্রকার তালে 
তালে বাড়ে। উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে এ পধ্যস্ত হুক্সরূপে 

'গাছের বৃদ্ধি পরীক্ষা! করা হয় নাই। আচার্য বস্থু মহাশয় 

তাহার “ক্রেস্কোগ্রাফ+, নামক যন্ত্র দ্বার গাছমাত্রেরই এ প্রকার 
তালে তালে বাড়। হস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। 

স্থতরাং দেখা গেল, গাছের কোন অংশে আঘাত দিলে সেই 
স্থান হইতে উত্তেজনাটা পুনঃপুনঃ যাওয়া-আসা করিতে আরম্ত 
করে, এবং তদ্বারা গাছের বৃদ্ধি, সম্ভব হয্'গ্রী এখন প্রশ্ন হইতে 

পারে, সাধারণ অবস্থায় গাছ এ প্রকার আঘাত উত্তেজন। কোথা 
হইতে পায়? কোন গাছের পৌনংপুনিক সাড়৷ দেখিতে ইচ্ছা 
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করিলে, আমরা লেই.গাছটির কোন অংশে তাপ প্রয়োগ করিয়া 

বা অপর কোন প্রকার আঘাত দিয়া উত্তেজিত করি এবং 

উত্তেজনা পৌনঃপুনিক সাড়া সরু করে। গাছ যখন আপনা 
হইতেই বাড়িতেছে, তখন এইপ্রকার আঘাত কোথা হইতে আসে? 

আচাধ্য বস্থ মহাশয় এই প্রশ্নের সৃমীমাংস৷ করিয়াছেন । তিনি; 

নান? প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন, বাহিরের ভাপ, আলোক 

ও রন সংগ্রহ করিয়]! উদ্ভিদ সকল যখন শক্তিপূর্ণ থাকে, তখন 
বাহিব হইতে কোন প্রকার আঘাত-উত্তেজন। না৷ দিলেও তাহাদের 

পৌনঃপুনিক সাড়া চলিতে থাকে । এই প্রকার অবস্থায় বা 
দ্বার গাছের পাতাগুলির মৃছ আন্দোলন বা পত্রগুলির পরস্পর 

সংঘর্ষণ প্রভৃতি সামান্ত আঘাতও অনেক সময় পৌন:পুনিক সাড়া 

স্থরু করাইবার কারণ হইয়া দাড়ায়; এবং যে পধ্যস্ত সেই 

পূর্ববসঞ্চিত শক্তির ভাণ্ডার ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, এঁ সাড়ার আর 
বিরাম হয় না। আচার্য বন্থ মহাশয় নানা পরীক্ষা দ্বারা, 

পৌনঃপুনিক সাড়ার এই প্রকার স্বতঃপ্রবর্তন অনেক গাছে 
গ্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, এবং ইহার উপরই নির্ভর করিয়া তিনি 
বলিতেছেন, গাছগুলি যখন তাপালোকের শক্তি ও রস সংগ্রহ 

করিয়া বেশ ক্ফপ্তিসম্পন্ন থাকে, তখন তাহাতে যেমন আপনা 
হইতেই পৌনঃপুনিক সাড়া চলিতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে 
রসপ্রবাহের ধাক্কা পাইয্লী গাছও নেই প্রকারে বাড়িতে থাকে । 

বৃক্ষের পৌনঃপুনিক সাড়া ও তাহাদের বৃদ্ধির সাড়া তুলনা 
করিবার জন্য আচাধ্য বন মহাশয় অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন, 
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এবং এই সকল পরীক্ষালবূ অনেকগুলি চিত্র তাহার একখানি 

গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে । এই উভয়বিধ সাড়ালিপি তুলন৷ 

করিলে খু'টিনাটি সকল ব্যাপারেই তাহাদের একতা দেখা যায়। 
স্থতরাং পৌনঃপুনিক সাড়ার প্রবাহ যে, গাছপালাঁকে বাড়াইয়া 

তুলে তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই । 

বলা বাহুল্য, প্রাচীন ও আধুনিক উত্ভিদ্তত্ববিদ্গণ পৌনঃ- 
পুনিক সাড়ার খুঁটিনাটি সকল ব্যাপার জানিতেন নাঁ। কাজেই, 
উদ্ভিদের *বুদ্ধির প্রকৃত কারণ তাহাদের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া 

গিয়াছিল। আমর পূর্বেই বলিয়াছি, ইহারা গাছের কোন 
এক অস্তপিহিত শক্তিকে ( [০7 90০] ) তাহাদের বুদ্ধির 

কারণম্বরূপ উল্লেখ করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং 

এই শক্তির প্রকৃত পরিচয় তাহাদের নিকট পাওয়া যাইত না। 

আচার্ধ্য বস্থ মহাশয় এই আবিষ্কার দ্বারা এ সম্বন্ধে যাহ! কিছু 

জানিবার ছিল, তাহা স্পষ্ট-ভাষায় সকলকে জানাইয়াছেন। 
উদ্ভিদ-শরীরের তালে তালে কম্পন ( 2750070 £০0510 ) 

যে, তাহাদের বৃদ্ধির একমাত্র কারণ, তাহ! আমর পৃর্ব্বে উল্লেখ 

করিয়াছি, এবং বৃক্ষের উত্তেজনাশীলতাই যে, এ কম্পনের মূল 
কারণ তাহাও আমর] দেখিয়াছি । স্থতরাং, এখানেই সেই রহস্ত- 

ময় [15067 9072011 কথাটির সদ্ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতেছে । 

উন্মুক্ত স্থানে দ্াড়াইয়া বাহিরের তাপালোক হইতে গাছপালা 

যে সকল শক্তি নিজের দেহে সঞ্চিত রাখে, স্থল কথায় বলিতে 

গেলে তাহাই উদ্ভিদের 1290) 501)এ]1র মূল উত্পাদক। 
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শক্তির সঞ্চয় না থাকিলে সজীব-নির্জীব কোন বস্তই কাজ 
করিতে পারে না । বাহিরের তাপালোক. উত্ভিদ্-দেহে শক্তির 

সঞ্চার করে, কাজেই, গাছপালাকে তাপালোক হইতে বঞ্চিত 
করিলে, সেগুলি নির্জীব হইয়া পড়ার সম্ভাবনা । আচাধ্য বন্ধ 
মহাশয় শত শত পরীক্ষায় নানাজাতীয় উদ্ভিদ্কে এগ্রকারে 

নির্জীব করিয়া, পরে তাহাষের দেহে কৃত্রিম উপায়ে ভাপালোক 

প্রভৃতির উত্তেজন! প্রয়োগ করিয়া, সেগুলিকে সজীব করিয়া 
তুলিয়াছেন, বাহিরের উত্তেজনা দেহস্থ করিয়া মৃতপ্রায় উত্ভিদ্ 

সকল স্থস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং ক্ষণকালের মধ্যে তাহাদের 
বৃদ্ধি ও রসশোষণও দেখ! গিয়াছিল। র 

শক্তি সঞ্চিত হইলেই, তাহা দ্বারা কাজ পাওয়া, ষায় না; 

আমাদের নিজের শরীরের কথা ভাবিলেই তাহ] বেশ বুঝা য়ায়। 
যখন কোনও কারণে শরীর খুব দুর্বল হইয়া পড়ে, শক্তির সঞ্চয় 

আরম্ভ হইলে তখনই আমাদের কাধ্য করিবার সামর্থ্য ফিরিয়া 

আসে না। সে সময়ে শরীরের সমস্ত শক্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়॥ 

যায়, স্তরাং শরীরকে খাড়া রাখিবার জন্য যে একটু শক্তির 
আবশ্তক, সে টুকু সর্বাগ্রে আমরা আত্মসাৎ করিয়া লই, এবং 
ইহার গ্রতিদানে আমর] কোন কার্ধযই দেখাইতে পারি ন|। 
এই প্রকারে খাড়া হওয়ার পর, যে শক্তি পাওয়া যায়, আমরা 

কেবল তাহ! দ্বারাই কাজ দেগাইতে পারি। আচাধ্য বস্থ্ 

মহাশয় উত্ভিদেও অবিকল পূর্বোক্ত প্রকারের প্র।ণিলক্ষণ দেখিতে 
পাইয়াছেন। দুর্বল গাছ পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহাতে বৃদ্ধি, 
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রসশোষণ প্রভৃতি (কার্ধের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইবে না । 
তার পর তাহাতে উত্তেজনা প্রয়োগ কর,_স্পষ্টই বুঝ! যাইবে, 
উহার কতক অংশ গাছটিকে সবল করিবার জন্য ব্যয়িত হইয়া 
পড়িতেছে, এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বার তাহার বৃদ্ধি ও রসশোষণের 

কাধ্য আরম্ভ হইতেছে। 

শীতাতপের আধিক্য প্রাণীর স্বাস্থ্য-রক্ষার অন্থকুল নয়। 

অত্যন্ত শীত. বা অত্যন্ত গরমে সাধারণ প্রাণীর জীবনরক্ষা কর! 

দ্বায় হইয়াঁপড়ে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, শীতাতপের মাত্ত 
একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌছিলে প্রাণী বেশ স্ফৃত্তিসম্পন্ন হইয়া পড়ে। 
নানা জাতীয় প্রাণীর মধ্যে কোন্টি কিপ্রকার উষ্ণতায় স্থস্থ থাকে, 

তাহ আজও স্থিরীকৃত হয় নাই, তবে শারীরিক গঠন ও অবস্থা 

অন্থুসারে প্রত্যেক প্রাণীরই যে, এক একটা স্বাস্থা্রদ উষ্ণতা আছে 
তাহা আমরা বুঝিতে পারি । আচার্য বহ্ছ মহাশয় নানা উদ্ভিদ 

পরীক্ষা করিয়া, প্রত্যেক জাতির এক একটা স্বাস্থ্যপ্রদ উষ্ণত৷ 

(07১0007 [:670709186015) আবিক্ষার করিয়াছেন ॥ উষ্ণতা 

ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়! এ নির্দিষ্ট সীমায় পৌছিলে যে, গাছগুলি শীন্র 
শীদ্ব বাড়িতে আরম্ভ করে, আচাধ্য বস্থ মহাশয় তাহার স্বাবিষ্কৃত 

যন্ত্র বারা তাহ সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন । 
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আমরা সাধারণ উদ্ভিদের ষে আকার-প্রকার দেখিতে পাইঃ 

তাহার অনেকটা ভূমধ্যাকর্ষণের (08516) ফল বলিয়া ডারুইন্ 

প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতের স্থির করিয়া! গিয়াছেন। কোন 

গাছের ভালকে মাটির সহিত শোয়াইয়! রাখ, দেখিবে, ভালটা 

বাকিয়া মাথা উচু করিবার চেষ্টা করিতেছে । যে ৫কোন গাছের 

মূল পরীক্ষা কর, সেটিকে ক্রমেই মাটির ভিতর নামিক্ম যাইতে 

দেখিবে। এই সকল ব্যাপার ভূমধ্যাকর্ষণের ফলে হয় বলিয়া 

বহুকাল সিদ্ধান্ত হইয়া গরিয়াছে। কিন্তু ঠিক-কিপ্রকারে সেই 
একই আকর্ষণ দ্বারা গাছের একটা অংশ উপরের দিকে এবং 

অপরটি তাহার বিপরীত দিকে বাড়ে, তাহা প্রাচীন বা আধুনিক 
কোন পণ্ডিতই ভাল করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। স্থপ্রসিদ্ধ 

জীবতত্ববিদ্ ডারুইন্ সাহেব ব্রিটিশ এসোসিয়েসনের এক বিশেষ 
অধিবেশনে স্পষ্টই বলিয়াছেন,-পৃথিবীর টানে যে, গাছের 

শিকড় নীচের দিকে ও গুঁড়ি উপরে উঠে তাহা আমর! অন্থমান 

করিতে পারি। কিন্ত কোন্ কৌশলে যে, একই উত্তেজনায় এ 

বিপরীত কাধ্যদ্বয় হয়, তাহা! আজও আমাদের অজ্ঞাত । 
ভূমধ্যাকর্ষণের সহিত গাছে বৃদ্ধির পূর্বোক্ত বৈচিত্র্যগুলির 

সম্বন্ধ আলোচন! করিবার পূর্ব পৃথিবীর আকর্ষণ উত্ভিদ্দেহকে 

কিপ্রকারে উত্তেজিত করে দেখা আবশ্তক £ঃ এবং তাহার পর 
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সেই উত্তেজন! দ্বারা কি প্রকার কাধ্য পাওয়া সম্ভাবনা, তাহা 
বিবেচ্য । 

পাঠক অবশ্তই জানেন যে, জিনিসের সামগ্রী-পরিমাণ 
(11559) যত অধিক হয়, তাহার ভারও তত অধিক হয়। বহু- 
ম্লামগ্রীসম্পন্ন জিনিসকে ভারি বলিয়া অস্থভব করানই ভূমধ্যাকর্ষণের 
একমাত্র কার্য । সুতরাং, গাছের বৃদ্ধির উপর পৃথিবীর আকর্ষণের 
কথা আলোচনা করিতে হইলে, গাছের কোষগুলির (06119) 
গুরুত্বের কার্য্য অনুসন্ধান আবশ্ঠক। 

ভূমধাকর্ধণের ফলে উত্ভিদ্দেহ কি প্রকার উত্তেজনাপ্রাপ্ত 
হয়, তাহা স্থির করিবার জন্য গত শতাব্দীতে কতকগুলি টজ্ঞানিক 
ঠিক পূর্বোক্ত প্রথায় গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং তাহারি, 
ফলে এইপ্রসঙ্ত্রে ুইটি পৃথক্ মতবাদের সৃষ্টি হইয়া! পড়িয়াছে। 

€ ঢি প্র 

[৪] 

২২শ চিত্র 

একদল পণ্ডিত স্থির করিয়াছিলেন, উত্তিদ্-কোষে যে রস, 
শ্বেতসার (55700) প্রভৃতি পদার্থ সঞ্চিত থাকে, তাহার ভার 
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উত্ভিদ্দেহের উপরের ও নীচের অংশে বিভিন্ন পরিমাণে চাপ 

দেয়। কাজেই, ইহাতে কতকগুলি কোষ অবশিষ্টগুলি অপেক্ষা 
'অধিক উত্তেজিত হৃইয়! পড়ে। 

২২শ চিত্রটি দুইটি কোষের ছবি । যখন কোনও গাছের 
ডালকে জোর করিয়। শুয়াইয়৷ রাখা হয়, চিত্রের দক্ষিণপার্থস্, 

ংশের ন্যায় তাহার কোষগুলিও শুইয়! পড়ে । ভাল স্বাভাবিক 

অবস্থায় খাড়। থাকিলে, কোষগুলিও বামপার্খের ছবিটির স্তায় 

খাড়া হইয়া থাকে । জিনিসের ভার, তাহার ভূসং্লগ্ন অংশেই 

কাধ্যকারী হয়, কাজেই শায়িত কোষের ৭1)” চিহ্িত অংশের 

উপরকার চাপ, “০৮” চিহিত অংশ অপেক্ষা অধিক হইবারই 
কথা। বামের কোষটিতেও “4৮ স্থান অপেক্ষা “13” স্থানে অধিক 

চাপ পড়িবার সম্ভাবন।। একই কোষের উর্ধ ও অধঃপ্রাচীরের 
উপরকার এই প্রকার চাপের টৈচিত্র্য দেখিয়া, উক্ত পণ্ডিতগণ 

ইহাকেই ভূমধ্যাকর্ষণের উত্তেজনা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই 
সিদ্ধান্তটি (11)6 0179079 ০1170 07950800 ০1180191 0:595116) 

জগছ্িখ্যাত জীবতত্ববিদ্ ফেফার্ (2601) সাহেব প্রচার করিয়া- 
ছিলেন, জ্যাপেক্ (02৪০) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক। 

নোল্ 'ও হাবারলণ1 (০11, [721১6118000 প্রমুখ বৈজ্ঞানিক 

দ্বিতীয় মতবাদের (77760: ০1 9961169) প্রবর্তক । ইহার! 

কোষস্থ জলীয়ভাগের ভার গণনার মধ্যে আনেন নাই । কেবল- 

মাত্র কোষস্থ শ্বেতসারকণ! প্রভৃতি গুরুপদার্থের (508091109) 

ভার লইয়! হিসাব করিয়াছিলেন। 
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নিয়ের ২৩শ চিত্র একটি ভূশায়িত ডালের ছবি। ভিতরকার 

ঘরগুলি এক একটি কোষ, এবং তাহাদের ভিতরে ষে ক্ষুদ্র 

২৩শ চিত্র 

ক্ষপ্র বিন্দুগুলি রহিয়াছে, সেগুলি শ্বেতসার প্রভৃতির কণ।।. 
পৃথিবী কোন জিনিসকে পাশাপাশিভাবে টানে না, স্থৃতরাং 

কোষসামগ্রীর ভার চিন্রস্থ উদ্ভিদদেহের “ছু [:* এবং 

4] 7% এই ছুই অংশের উপরেই পড়িবার কথা। “ণ 7৮ 

রেখাক্রমে (ঘে চারিটি কোষ সজ্জিত রহিয়াছে, তাহাতে 
কোব-সামগ্রীর চাপ উহাদের অস্তঃগ্রাচীরের উপর পড়িতেছে 

এবং “৮৮৮ রেখার কোষগুলিতে তাহাদের চাপ এগুলির 

বহিঃপ্রাচীরের উপরে লাগিতেছে। উত্ভিদ্-কোষের ভিতর ও 

বাহিরের প্রাচীরের উত্তেজনশীল্্তা সমান নয়। কাজেই, এ 
প্রকারের চাপ পাইয়া উত্ভিদ্দেহের এক পার্খ অপর পার্শ্ব 

অপেক্ষ। অধিক উত্তেজিত হইয়া পড়ে । পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিকদিগের; 
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মতে, ভূমধ্যাকর্ষণজনিত চাপের ঘে এই বৈষম্য হয়, তাহাই 

ভূশায়িত ডালের মাথা উচু হওয়া ইত্যাদির কারণ। তা 
ছাড়া গাছের গুড়ি ও শিকড়ের পরস্পর বিপরীত দিকে বৃদ্ধি 
হওয়ার কারণ উল্লেখ করিতে গিয়াও, তাহার। ভূমধ্যাকর্ষণের 

এ কার্ধ্টটির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছেন। 

পূর্ব্বাক্ত সিদ্ধান্ত ছুইটি যে বেশ স্থুযুক্তিপূর্ণ, তাহাতে আর' 
সন্দেহ নাই, এবং পৃথিবীর টান যে, উত্ভিদ্দেহের উপর উত্তেজন। 
প্রয়োগ করে, এবং উদ্ভিদ্মাত্রেরই যে সেই টানের দিগৃবোধ 
(0:85106706700) আছে, তাহারও আভাস আমরা এ সিদ্ধাস্ত- 

দ্বয়ে দেখিতে পাই। কিন্তৃকি প্রকারে সেই টান নান অঙ্গে নান! 
গ্রকার উত্তেজনায় পরিণত হয়, এবং কি কৌশলেই বা তাহারই 
ঘ্বার গাছের বৃদ্ধিতে নানা প্রকার বৈচিত্র্য আসে, তাহার কোন 

ব্যাখ্যানই এ দিদ্ধান্তঘ্বয় হইতে পাওয়া যায় না। 
ভূ-শায়িত ভাল কেন মাথা উচু করিয়৷ বাড়ে, -এই প্রশ্নটি 

লইয়! উক্ত সিদ্ধাস্তিগণের মধ্যে অনেক আলোচন! হইয়! গিয়াছে । 

ইহাতে স্থির হইয়াছে, শাখার ঠিক্ ভূংসলগ্ন দিকৃট। পৃথিবীর 
টানে অধিক চাপ পাইয়া, উপরের দিক অপেক্ষা দ্রুত বাড়িতে 
আরম্ভ করে, তাই শাখার অগ্রভাগ ধন্থকাকারে বাঁকিয়া 

উদ্ধগামী হইয়া! পড়ে । | 

এই ব্যাখ্যানটি কতদূর সত্য তাহার বিচার আবশ্যক । আমরা 

“উদ্ভিদের বৃদ্ধি” শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়াছি, কোন উত্তেজনা 

দ্বারা যদি গাছে গ্রকৃত-সাড়ার ( আপবিক-বিরুৃতি ) প্রবাহ 
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চলিতে থাকে, তবে তাহ! গাছকে বাড়ায় না, বরং তাহার '্বার! 

গাছের বৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়৷ আসে। উত্তেজনা ঘার যে এক রস- 

প্রবাহ কোষ-পরম্পরায় চলিয়। অপ্রত্যক্ষ বা অবান্তর সাড়াই 
উৎপত্তি করে, তাহাই উত্ভিদের বুদ্ধির মূল কারণ। স্থতরাৎ, 

কোধষসামগ্রীর চাপকেই যদি ভূ-শাফ্িত ডালের সোজ। হওয়ার 
ক্কারণ বলা যায়, তবে বলিতে হয়, এ চাপের উত্তেজনা দ্বারা 
চাপপ্রাপ্ত অংশের যে বৃদ্ধি-স্তস্তন হয়, তাহাই এ ব্যাপারের মূল 
কারণ। কিন্তু নীচেকার অর্দেকটার বুদ্ধি অপ্রতিহত থাকিলে, 
গাছ কখনই উপরের দিকে বাকিতে পারে না। এ অবস্থায় 

তাহার মাথা নিশ্চয়ই আরো! অধিক নীচু হইয়। পড়িত। কাজেই, 
দেখা যাইতেছে, গাছের মাথা উচু হওয়া সম্বন্ধে: পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তটিকে কখনই অভ্রান্ত বলিয়! গ্রহণ করা যায় না। ইহার 
প্রকৃত কারণ স্থিরকরিবার জন্য, বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বন্ধু 

মহাশয়ের নূতন আবিষ্ারগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক । 
৷ সভূশায়িত ডাল যখন ধনুকাকারে বাকিয়া মাথ! উচু করে, তখন 

এই বক্রতার ছুইটি কারণ আমাদের মনে আসিয়া পড়ে । (১) 

-_হয়'ত ডালের ভূসংলগ্ন অংশট। উপরের অংশ অপেক্ষা অধিক 

বাড়িতেছে, অথবা (২) নিয়াদ্ধের বৃদ্ধি অক্ষুপ্ণ থাকিয়া, কেবল 

উপরার্ধের বৃদ্ধিই হাস হইয়া! আসিতেছে । আচাধ্য জগঘ্দীশচন্দ্ 

বন্থ মহাশয় এই ছুইটির মধ্যে কোন্টি প্রকৃত কারণ, তাহা স্থির 

কিরিবার জন্ত' অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং শেষে দ্বিতীয় 
কারণটিকেই যথার্থ বলিয়! প্রচার কণ্রয়াছেন। 
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গাছের গুঁড়ি ও শিকড়ের পরস্পর বিপরীত দিকে বাড়িবার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আধুনিক উত্ভিদ্বতত্ববিদ্্গণ বলিয়া! খাকেন, 
--ভূমধ্যাকর্ষণের উত্তেজনা পাইলেই শিকড় ও গুঁড়ি নিজেদের 

বিশেষ বিশেষ ধর্মের অন্বস্তী এপ্রকার বিপরীত কাধ্য দেখায় 
অর্থাৎ পৃথিবীর টান্ পাইলে নীচের দ্ধিকে বর্ধিত হওয়া একা. 
শিকড়েরই একটা বিশেষ ধশ্ম এবং সেই প্রকার উপর দিকে 

বাড়া গুড়িরও একটি ধশ্ম। আচার্য বনস্থ মহাশয় পাশ্চাত্য 

পণ্ডৃতগণের এই ব্যাখ্যান গ্রহণ করেন নাই । উহার মনে 

হইয়াছিল, আমরা সুপরিচিত প্রাকৃতিক কার্্যগুলিতে জড় ও 

শক্তির যেমন বিচিত্র লীল! দেখিতে পাই এই ব্যাপারটি নিশ্চয়ই 

তাহারি একটি । গাছের 'ডালে ও শিকড়ে এক একটা অদ্ভুত 

রকমের বিশেষ ধন্ম আরোপ করিয়া কারণ দেখাইতে যাওয়া 
পণ্ুশ্রম মাত্র । স্থুপথ পাইলে গন্তব্স্থানে পৌছানো ' সহজ 

হইয়া পড়ে। উত্ভিদ্্তত্বসন্বন্ধীয় পূর্বোক্ত জটিল সমস্যাগুলির 
সমাধান কোথায়, বন্থু মহাশয় দিব্যচক্ষে তাহ সুস্পষ্ট দেখিতে 

পাইয়াছিলেন, এবং কিছুকালের গবেষণায় সকলগুলিরই 
ভিতরকার গুঢ় রহস্য আবিষ্কার করিয়। ফেলিয়াছিলেন। 

আচাধ্য বন্ধ মহাশয়ের এ সিদ্ধান্তগুলি বুঝিতে হইলে 
প্রথমেই তাহারি আবিষ্কৃত' ছুই একটি নৃতন তথ্যের সহিত 
পরিচিত হওয়া আবশ্টক। 

আমরা সকলেই দেখিয়াছি, লজ্জাবতী লতার ডালে কোন 

প্রকার উত্তেজনা! প্রয়োগ করিলে তাহার পাতা কিছুক্ষণের 



২১৩৮ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

জন্য নামিয় গিয়া ক্রমে পূর্বববৎ খাড়া হইয়া! দাড়ায় । আঘাত 
দিলে আহত স্থান হইতে যে আণবিক বিকারের প্রবাহ চলিতে 

আরম্ভ করে আচাধ্য বস্থ মহাশয় তাহাকেই পাতার পতনের 

কারণ বলিয়! প্রতিপন্ন করিয়াছেন । ত1 ছাড়া তিনি আরে। 

.দেখাইয়াছেন যে, গাছের কোনও অঙ্গকে অতিরিক্ত শীতল 
করিলে যখন তাহার অণু সকল অসাড় হুইয়া পড়ে তখন সহমত 

আঘাতেও সেস্থানের আণবিক বিরুতি হয় না। লজ্জাবতী 

লতার পত্রব্স্তে খুব ঠা দিয়া তাহাতে আঘাত-উত্তেজন। প্রয়োগ 

কর, পাতা কোনক্রমেই নামিবে না । হৃতরাং দেখা যাইতেছে, 
উদ্ভিদের যে অঙ্গ দিয়া উত্তেজনার সাড়া প্রবাহিত হয়, সেখানে 
ঠাণ্ডা দিলে উত্তেজনার কাধ্য রোধ হইয়! যায়। ভূশায়িত 

ডালের কোন্ অংশে সাড়ার প্রবাহ চলিতেছে, তাহ জানিবার 

জন্য আচাধ্য বস্থ মহাশয় শাখার উপরে ও নীচে ক্রমে শীতল 

জল সেচন করিয়াছিলেন । ইহাতে দেখ! গ্রিয়াছিল, ডালের 

তলার অংশে শীতল জল দ্বারা কোন পরিবর্তনই হয় নাই, কিন্তু 
উপরে জল সেচন মাত্রেই তাহার উপরদিক ধনুকাকারে বাঁকা 

হইয়া পড়িয়াছিল। স্ৃতরাং, ভূশায়িত ভালের উপবাদ্ধই যে 
ভূমধ্যাকর্ষণে উত্তেজিত হইয়! ধন্ুুকাকারে বাকিয়া যায়, তাহাতে 

অণুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 

আমরা পৃর্ধবেই বলিয়াছি, গাছের শিকড় কেন নীচের দিকে 
বাঁকিয়া যায়, এবং তাহারি গুঁড়ি ও শাখা-প্রশাখা কেন উপরে 

উঠিতে থাকে, এই প্রশ্ন ছুইটি প্রাচীন ও আধুনিক উত্তিদ্তত্ব- 



উদ্ভিদের বৃদ্ধিবৈ চিন্তা ১৩৯ 

বিদ্গণের নিকট প্রকাণ্ড সমস্ত! হইয়া দাড়াইয়াছে। পণ্ডিতগণ 
গাছের উপর ও নীচের অংশে ছুটা পৃথক ধন্শ আরোপ করিয়। 

যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন, তাহার আমর! কোন অর্থই খুঁজিয়া 
পাই ন1। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহার এ বিশেষ বিশেষ ধর্ধগুলির 

মূল যতদিন পর্যযস্ত আবিষ্কার করিতে না পারিতেছেন, ততদিন 

কেহই তাহাদের এ ব্যাখ্যানে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না ॥ 

ভারুইন্ সাহেব তাপ দ্বারা শিকড়ের অগ্রভাগের একট পাশ 

(00011806191 ) উত্তেজিত করিয়! দেখিয়াছিলেন, শিকগড়র ডগ 

বাকিয়৷ সেই উত্তেজনা হইতে দূরে যাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু 
সেই প্রকার উত্তেজনাই গাছের বর্ধনশীল অপর কোন অংশে 

প্রয়োগ করিলে তাহার ঠিক বিপরীত কাধ্য দেখা যায়। অর্থাৎ 

এস্থলে মূলের অগ্রভাগ বীকিয়া উত্তেজনার কেন্দ্রের দিকেই 
চলিতে আরম্ভ করে। বলা বাহুল্য একই উত্তেজনার এই দুই 

বিপরীত ফলে ডারুইন্ অবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং বন্- 
চিন্তায় ইহার অন্ত কোনও ব্যাখ্যান না পাইয়া, এগুলিও উদ্ভিদের 

বিশেষ ধন্ম বলিয়া শেষে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি 

আরো বলিয়াছিলেন, এই সকল বিশেষ বিশেষ গুণ, উত্ভিদধ 

মাত্রেরই জাতি ও বংশরক্ষার অন্ুকূল বলিয়া, অভিব্যক্তিবাদের 
নিয়ম অন্থসারে সেগুলি ক্রমশঃ উদ্ভিদের নিজন্ব হুইয়। দাড়াইয়াছে। 

যাহা হউক, গাছের উদ্ধধঃ অংশের বৃদ্ধিবৈচিত্ত্য ও তাহাদের 
আঘাত-অন্থভূতির পার্থক্যসম্বন্ধে অচোধ্য বস্থ মহাশয় কি বলেন, 

এখন আলোচন। কর! যাউক। 



১৪০ জগর্দীশচজ্জের আবিফার 

উদ্ভিদের কোন অঙ্গে আঘাত-উত্তেজন! প্রয়োগ করিলে, 
'আহত স্থান হইতেই উত্তেজন। প্রবাহিত হইয়া ত্বতঃই ছুই 
প্রকারের সাড়ার উত্পত্তি করে। (১ম) 'আহ্ত স্থান হইতে 

আরস্ত করিয়া রসপ্রবাহের সাড়া, (২য়) আণবিক বিকৃতিজাত 
সাড়া। এই ছুইটি সাড়ার মধ্যে প্রথমটিরই বেগ ভ্রততর, এবং 

ইহাই গাছকে বাড়ায়। দ্বিতীয় অর্থাৎ আণবিক বিকৃতিজাত 
প্রকৃত সাড়া কিছু মস্থরগতিতে চলে, এবং তন্দ্রা গাছের বৃদ্ধি 

রোধ প্রাপ্ত হয়। এই দুই বিচিত্র প্রবাহের কথা অন্ুমানমূলক 
নহে, জীবিত উত্ভিদের অঙ্গে আঘাত দিলেই যে, এ দুই সাড়। 
বিভিন্নগতিতে সর্বাঙ্গে ছড়াইয়1 পড়ে, আচার্য্য বস্ছ মহাশয় শত 

শত পরীক্ষায় তাহ। প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। উহাদের অস্তিত্ব 

জানিতে হইলে, বৈছাতিক উপায় অবলম্বন করাই সহজ । 

২৪শ চিত্র 

২৪শ চিত্রের “2৮ অংশের */১” চিহ্্িত স্থানটি কোনও শাখার 



উত্ভিদের বৃদ্ধিবৈচিত্র ১৪১ 

একটি বর্ধনশীল অংশ। এ স্থানে একখণ্ড তারের একপ্রাস্তি 
লগ্ন করিয়া তাহার অপর প্রাস্তটিকে এক নিকটবর্তী পত্রে সংযুক্ত 

রাখা হইয়াছে এবং সেই তারের ভিতর একটি তড়িৎমাপক 
যন্ত্র (09159070565) সন্নিবিষ্ট আছে। কোন আঘাত- 

উত্তেজনায় বৃক্ষ-অঙ্গে যে ভড়িতগ্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহার দিকু 
ও পরিমাণ এ যন্ত্র্ধার৷ পরিমাণ কর! যায় । আচার্য বন্থু মহাশয় 

দেখিয়াছেন, কোনও আঘাতে প্রকৃত অর্থাৎ আণবিক উত্তেজনার 

সাড়া চলিতে আর্ত করিলে, তড়িৎ-মাপক যন্ত্রের শল্লাক। যে 

দিকে বিচলিত হয়, রসপ্রবাহের সাড়। চলিলে সেটি বিপরীত 
দিকে ফিরিয়া আসে। “2৮ চিত্রটির *]” চিহ্নিত স্থানে 

আঘাত দাও, দেখিবে, *০৮* চিহ্হিত যন্ত্রের শলাক1 বিচলিত 

হইয়া পড়িতেছে। ইহা এ আঘাতের রসপ্রবাহজনিত 

সাড়ার কাজ, কারণ, আমরা বলিয়াছি, রসপ্রবাহের সাড়ার 

গতিই ভ্রততর। এই সাড়া থামিয়া গেলে, শলাকাটিকে 
বিপরীত দিকে চলিতে দ্রেখা যাইবে; ইহাই সেই নাতিদ্রুত 
প্রকৃত সাড়ার কাজ। 

আচাধ্য বস্থ মহাশয় কোন বৃক্ষশাখায় ২৪শ চিত্রের অনুরূপ তার 

সংযুক্ত করিয়া তড়িত্মাপক যন্ত্রের শলাকার বিচলন পরীক্ষা দ্বারা 

উদ্ভিদ্ূতত্বের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছেন । তিনি 

প্রথমেই চিত্রের “৫” চিহ্নিত অংশৃস্থ “ণ্” স্থানটিকে তাপ প্রয়োগ 
করিয়া বা চিম্টি কাটিয়া! উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তড়িৎমাপক 
ষন্ত্রে কেবল রসপগ্রবাহের সাড়া পাওয়৷ গিয়াছিল। তার পর তিনি 



58২ জগদীশচন্দ্রের আবিফার 
ধী 

'সেই স্থানেই আবার বহুক্ষণ ধরিয়! গ্রবল উত্তেজন। প্রয়োগ আরম্ভ 
করিয়াছিলেন ইহার ফলে, প্রথমে রসগ্রবাহের সাড়া, এবং 

পরে প্রকৃত আণবিক উত্তেজনার সাড়া যন্ত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িয়া- 
ছিল। এতঘ্যতীত আচার্য্য বন্ত মহাশয় “১” চিত্রের “4১৮ চিহ্িত 
স্থানেও উত্তেজন৷ প্রয়োগ করিয়াছিলেন । ইহাতে কেবল আণবিক 

সাড়ার লক্ষণ যন্ত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, রসপ্রবাহের 

উত্তেজনা-লক্ষণ এ স্থলে মোটেই দেখ ষায় নাই। 

পূর্ববর্ণিত পরীক্ষাগ্ডলির ফলে বেশ বুঝা! যায়, বর্ধনশীল অংশ 
হইতে কিছু দরে, অর্থাৎ “৮” এর মত স্থানে একদিক ঘেঁসিয়া 

€ ঢ81195721 ) উত্তেজনা দিলে, শাখার সেই দিক দিয়া কেবল 
'রসপ্রবাহের ক্রুত,সাড়া চলিতে আরম্ভ করে। আণবিক বিকৃতি- 

জাত প্ররুত সাড়া এ ম্বছ উত্তেজনায় সেখানে মোটেই পৌছায় না, 
এবং এই প্রকার এক দিকে ঘেসা উত্তেজনায়, শাখার অপর 
পার্থের কোন প্রকার বিকার হয় না। বর্ধনশীল অংশে যদি প্রকৃত 
উত্তেজনা! উৎপাদন করা আবশ্তক হয়, তবে সেই স্থানে বা নু” 

এর মত দূরবর্তী অংশে অত্যন্ত প্রবল উত্তেজন! প্রয়োগ করার 
সমাবশ্যক হয়। 

আ'ঘাত-উত্তেজনাজাত এ রসপ্রবাহে ও আণবিক সাড়ায় 
উন্কিদুদেহের আকারগত কোনও পরিবর্তন হয় কি না, এখন 
আলোচন1 করা যাউক । এই অগ্্রবিকৃতির ব্যাপার বুঝিতে হইলে, 
রসগ্রবাহ দ্বারা গাছের বৃদ্ধি ও আণবিক বিকৃতির প্রবাহ দ্বারা ষে 

সেই বৃদ্ধিরই রোধ হয়, এই ছুটি স্ুুল কথা সর্ধবদা মনে রাখ। 



উদ্ভিদের বৃদ্ধিবৈ চিত্ত ১৪৩ 

আবশ্তক । আমরা পূর্ববপরীক্ষায়। দেখিয়াছি, দূরবর্তী স্থানে আঘাত 
দিলে, শাখার আহত পার ধরিয়া কেবল রসপ্রবাহের সাড়াই 
বর্ধনশীল অংশে পৌছায় । কাজেই, এ স্থলে অন্ত্েজিত পারব 
অপেক্ষা উত্তেজিত পার্টিই বাড়িতে আরম্ভ করে, এবং ইহার ফলে 

শাখাটি ধন্ুকাকারে বাকিয়া যায়। * বল! বাহুল্য, এস্থলে শাখা র 

উত্তেজিত অংশটা ধনুর কুজ ( 0০70%5%) পৃষ্ঠে আনিয়া পড়ে । 

উত্তেজন। প্রয়োগ করিয়া শাখাপ্রাস্তকে উত্তেজনার কেন্দ্র হইতে 

দুরে যাইতে দেখিয়া, ডারুইন্ সাহেব অবাক্ হইয় পর়্িয়াছিলেন। 

আচার্য বস্থ মহাশয়ের পূর্বববর্ণিত প্রত্যক্ষপরীক্ষাসিদ্ধ ব্যাখ্যানে 
সেই প্রাচীন সমস্তাঁটির মীমাংসা হইয়া যাইতেছে । 

আমরা পূর্ব্বের পরীক্ষায় দেখিয়াছি, বর্ধনশীল অংশ হইতে দূরে 
প্রবল উত্তেজনা! দিলে, প্রথমে ক্ষণিক রসপ্রবাহ চলিয়া শেষে কেবল 

মাত্র আণবিক সাড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় । আণবিক সাড়৷ 

গাছের বৃদ্ধি রৌধ করে । কাজেই, এখানে শাখার উত্তেজনাপ্রাঞ্ধ 

দিকৃটার বৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়। অপর পার্থের বৃদ্ধি অক্ষুপ্ন থাকিয়া যায় 
বলিয়া, সেটি ধন্থকাকারে বাকিয়া পড়ে। এস্থলে ধনুর নুযুক্জ 

(০০:/০৪৮০) পৃষ্ঠে উত্তেজনার কেন্দ্র থাকে। বুক্ষ-অঙ্গে প্রবল তাপ 

প্রয়োগ' করিয়া ভারুইন্ সাহেব, তাহার অগ্রভাগটিকে যে 

ঈ* কোন জিনিসের এক পারব অপর পারব অপেক্ষা প্রসারিত হইলে সেটির 

ধনুকাকারে বাঁকিয়! যাওয়াই ষে পন্ভাবনা, পাঠক একটু চিন্তা করিলেই তাহা 
বুঝিতে পারিবেন। 



১৪৪ অগদীশচজের আবিষ্কার 

উত্তেজনার দিকেই রর দিজা তাহার ব্যাখ্যান আমরা 
পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা দ্বার বেশ বুঝিতে পারি । 

দূরে উত্তেজনা প্রয়োগ না করিয়া, ঠিক্ বর্ধনশীল অংশেই স্ব 
আঘাত দিলে, শাখার কি প্রকার বিকৃতি হয়, আচাধ্য বনু মহাশয় 

তাহাও আবিষ্কার করিয়াছেনগ্ ২৪শ চিত্রের “৫৮” অংশটির “4১ 

চিহ্নিত স্থান কোনও শাখার বর্ধনশীল অংশ । মনে করা ধাউক, 

এ স্থানে যেন মৃছু উত্তেক্জন! গ্রয়োগ কর হইল । এখানে উত্তেজনা- 

প্রাপ্ত স্থানে কেবল প্ররুত সাড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, এবং 

তাহারি ঠিক বিপরীত অর্থাৎ [3 চিহ্নিত অংশে কেবল রস- 
প্রবাহের চিহ্ন দেখা যাইবে । * কিন্তু আমর! দেখিয়াছি, রসপ্রবাহ 

গাছের বৃদ্ধি করায়, এবং প্ররুত সাড়ায় বৃদ্ধি রোধ হইয়া যায়। 
কাজেই, পূর্বোক্ত প্রক।রের উত্তেজনায় এখানে “4১৮ অংশের বৃদ্ধি- 
রোধ “0” ও “০ এর বৃদ্ধিদ্রততা৷ সংঘটনই সম্ভাবনা । প্রত্যক্ষ 

পরীক্ষায় অবিকল এই ফলই পাওয়। গিয়াছিল,_শাখাটি ধন্ুকা- 
কারে বাকিগ্লা পড়িয়াছিল, এবং উত্তেজনার কেন্দ্রটি ধনুর ন্যুজজ 

পৃষ্ঠে আসিয়া দাড়াইয়াছিল। | 

পূর্ব্বোস্ত প্রকারে “4১” চিহ্নিত স্থানে প্রবল উত্তেজন। দিলে, 

পূর্ব্বের ঠিক বিপরীত ফল পাওয়া যায়, অর্থাৎ শীখাটি ধঙ্ুকাক্ষারে 

ফ গাছের আঁশ (7176) যেদিকে থকে, উত্তেজনামাত্রই যে তাহা! অনুসরণ 

করিয়া! সহজে চলাফেন্ধ! করে আচার্য্য বন্থু মহাশয় অনেক পরীক্ষায় তাহ! প্রত্যক্ষ 

বেখাইয়াছেন । আঁশ ভেদ করিয়। অর্থাৎ জাড়াআড়ি ভাবে উত্তেজন! সহজে 

চলিতে পারে না। 



উদ্ভিদের বৃদ্ধিবৈচিত্রয ১৪৫ 

বাকিয়৷ যায় বটে, কিন্তু উহার উত্তেজিত অংশটা! তখন ধনুর কুজ 
পৃষ্ঠে আসিয়! পড়ে । কারণ, এস্থলে প্রবল উত্তেজনায় “/১*অংশটি 

অনাড় হইয়। যায়, এবং তাহারি বিপরীত দিক্ অর্থাৎ “৪” স্থানে 
প্রকৃত উত্তেক্জন৷ আসিয়া সেখানকার বৃদ্ধি রোধ করে। ক্ষাজেই, 

মোটের উপর “* স্থানের তুলন'ন “4১” স্থানের বৃদ্ধি অধিক 

হুইয়া পড়ায়, শাখাটি বাকিয়া যায় । 

উল্লিখিত পরীক্ষাগুলিতে সাড়ার প্রবাহ কোন্দিকে যাওয়া 

সম্ভাবনা, তাহা অনুমান করিয়াই যে আচার্য বস্থু মহাশয় এই 

কথাগুলি বলিয়াছেন, একথা যেন কেহ মনে ন। করেন। উত্ভিদ্- 

দেহে সত্যসত্যই উত্তেজন। প্রয়োগ করিয়া ও তাহার কাজ প্রত্যক্ষ 

দেখিয়া বস্থ মহাশয় পূর্বোক্ত তত্বগুলির স্থপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
এখন আচাধ্য বন মহাশয়ের পূর্বোক্ত আবিষ্কারগুলি হইতে 

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আঘাত-উত্তেজনায় ডাল ও শিকড়ের নানা 

বিকৃতি দেখিয়া পাশ্চাত্য পপ্ডিতগণ উদ্ভিদের অঙ্গবিশেষে যে পৃথক্ 
পৃথক ধশ্মের কল্পনা করিয়া আমিতেছিলেন, তাহ রাস্তবিকই 

অমুলক। আঘাত-উত্তেজনার মাত্র! ও প্রয়োগ স্থানভেদে কখনো 
রসপ্রবাহ এবং কখনো গ্রকৃত উত্তেজনার প্রবাহ প্রাধান্য লাভ 

করিয়া,, উদ্ভিদের শাখা-মুলকে যে কত বিচিত্রভাবে বাকাইয়া 
বাড়াইতে পারে, তাহ! আচাধ্য বস্থ মহাশয় শত শত পরীক্ষায় 
প্রত্যক্ষ দ্েখাইয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, উদ্ভিদের 

মূল ও কাণ্ডের ধর্ম পৃথক নয়, উভয়েই আঘাত-উত্তেজনায় একই 

প্রকারে সাড়। দিতে পারে । 
10 ₹. 



১৪৬ জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার 

এখন ভূমধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় গুঁড়ির উপরদ্দধিকে যাওয়া ও 

শিকড়ের নীচে নামার কারণপ্রসঙ্গে আচার্ধ্য বস্থ মহাশয় কি বলেন 

দেখা যাউক। বল! বাহুল্য, এসম্বত্ষে আধুনিক উত্ভিদ্তত্ববিদ্গণ 
গুঁড়ি ও শিকড়ে একএকট।1 বিশেষ ধশ্মের আরোপ করিয়। যে 

সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছিলেন, আচাধ্য বহু মহাশয় তাহাতে 

মোটেই আস্থা স্থাপন করেন নাই। ইনি বলিতেছেন, শাখা ও 

মূলের ধন্ম একই-_মাধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় উহাদের একটায় রস- 
প্রবাহের পাড়া, এবং অপরটিকত আণবিক উত্তেজনার সাড়া কাজ 

করে বলিয়া, আমর! উদ্ভিদের এ ছুই অংশে ভিন্ন ভিন্ন কাজ 

দেখিতে পাই । মনে করা যাউক, কিঞ্চিৎ দুরবর্তা স্থান হইতে 
কোষসামগ্রীর (5650011055 ) ভারজনিত মুছু উত্তেজনা একপার্থ্ 

বহিয়া শিকড়ে আসিয়া! পৌছিল। এস্থলে প্রকৃত সাড়ার প্রবাহ 
আসা অসম্ভব; কারণ, মৃদু উত্তেজনায় কেবল দ্রুততর রসপ্রবাহের 

সাড়া চালিত হয়। কাজেই, এখানে দূরবর্তী মৃদু উত্তেজন! দ্বারা 
শিকড় যে বাঁকিয়! বৃদ্ধি প্রাঞ্চ হইয়! মাটির ভিতর প্রবেশ করিবে, 

তাহাতে আর আশ্চধ্যকি! আবার মনে করা যাউক, বৃক্ষের 

গঁড়ির সর্ববাঙ্গে পরিব্যাপ্ত কোধ-সামাগ্রীর চাপে, যেন সেটি প্রত্যক্ষ 

ভাবে উত্তেজিত হুইয়া৷ পড়িল। এস্থলে রসপ্রবাহের সাড়া কাজ 

করিতে পারিবে না, * কেবল প্রকৃত সাড়াই প্রাধান্য লাভ করিয়। 

প্রবাছের সাড়ার উৎপত্তি করায় । এজস্ত ঠিক আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে কেবল প্রকৃত 
সাঁড়াই দেখ যার। 



উত্তিদের বুদ্ধিবৈচিত্র্য .১৪খু 

গু'ড়িকে বাঁকাইয়! দিবে। আমরা! পূর্বেই দেখিয়াছি, প্রকৃত সাড়। 
ও রস-প্রবাহের সাড়। উদ্ভিদ্-দেহকে ঠিক্ বিপরীত দিকে বাকাইয়া 
দেয়। স্থৃতরাং, সেই পূর্বের উদাহরণে রস-প্রবাহের সাড়ায়, 

শিকড়ট। যে দিকে বাকিয়াছিল, এখানে প্রকৃত সাড়ায় গুঁড়ি যে, 

তাহার ঠিক বিপরীত দিকেই বাঁকিবে তাহাতে আর আশ্চধ্য,কি? 
শিকড়ের নীচের দিকে নামা ও গুঁড়ির উপরদিকে উঠাঁকে 

বৃক্ষদেহের দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ ধর্ম কল্পনা করিয়া, পূর্বব বৈজ্ঞানিক- 

গণ 06০96018917) এবং 4৯1১০-560961-0785127 প্রভৃতি যে সকল 

শব্দ রচন1 করিয়াছিলেন, সেগুলি যে কত নিরর্৫থক, আচার্য বস্থু 

মহাশয়ের পূর্ববণিত আবিষ্ষারগুলি হইতে আমরা তাহা বেশ 
বুঝিতে পারি । নীচের দ্রিকে নামা ও উপরের দিকে উঠা, শিকড় 
ও শাখার বিশেষ ধন্ম নয়। জড়দেহে আঘাঁত-উত্তেজন1 দিলে, 

তাহার যে আণবিক বিরুতি হয়, তাহাই একমাত্র জড়ের মূল ধর্ম্ম। 
উদ্ভিদের অঙ্গবিকৃতি উঠানামা! বাকাচোরা সকলই জড় ও শক্তির 
সেই এক মহাধন্ম দ্বারা সর্বদাই নিয়মিত হইতেছে । 



উদ্ভিদ ও আলোক 

নানাপ্রকার আঘাত-উত্তেজনায় উত্ভিদ্দেহের যে সকল পরি- 

বর্তন দেখা যায়, তন্মধ্যে আলোকজাত পরিবর্তনগুলিই বোধ হয়, 
খুব সুস্পষ্ট। আলোকস্পর্শে বুক্ষদকল পাতা ভাল উঠাইয়া' 

নামাইয়া যে, কত রকমে পাড়া দেয়, তাহা! আমরা প্রতিদিনই 
দেখিতে পাই । ডাল বাকিয়! কখনে! আলোকের দিকে অগ্রসর 

হয় এবং অবস্থাবিশেষে সেই ভালই আবার কখনে! কখনো 

আলোক হইতে দুরে যাইবার জন্য ঘাড় বাকাইতে আরম্ভ করে। 
বাতির অন্ধকারে বা মেঘ্লাদিনে কতকগুলি গাছের পাতা জোড় 

বাঁধিয়া গুটাইয়া আসে, এবং পরে সেগুলি আবার খুলিয়া যায় । 
গ্রথর তুর্যালোকে শিরিষ, তেঁতুল প্রভৃতি কতকগুলি বৃক্ষের 

পাতাকেও রাজির ন্যায় স্ুপ্তাবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। 

একমাত্র আলোকের উত্তেজনায় নান! বৃক্ষের শাখাপত্রকে 

পূর্বোক্ত প্রকারে সঞ্চলিত হইতে দেখিয়া প্রাচীন ও আধুনিক 
উত্ভিদ্বতত্ববিদ্গণ এ-সন্বদ্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন ; কিন্তু 

ইহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়। যায় নাই । আলোকপাতে উত্ভিদ্ব- 

দেহের ভিতরে কি কাজ হয়, তাহ ইহারা ধরিতে পারেন নাই। 
কাজেই, কতকগুলি নিরর্৫থক ও অবাস্তর কথায় উক্ত তত্বানুসন্ধিৎন্থ- 
গণের গবেষণার বিবরণী পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে । আমাদের 
স্বদ্দেশবাসী এবং অধুনা জগছিখ্যাত মহাপপ্তিত আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 
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বন্ধু মহাশয় বিদেশীয় বড় বড় পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন 

করিতে না পারিয়া উত্ভিদের উপরে আলোকের প্রকৃত কাধ্য 

আবিষ্কার করিবার জন্ত কিছুদিন গবেষণা করিয়াছিলেন, এবং 

ইহাঁর ফলে তিনি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা বড়ই 
বিশ্ময়কর। আচাধ্য বস্থ মহাশয়ের সরল ব্যাখ্যানগুলির তুলনায়, 
এ সম্বন্ধে বিদেশের মহাপপ্ডিতগণের সিদ্ধান্তগুলি যে, কত নিরর৫ঘক 

ও অসার, বর্তমান অধ্যায়ে পাঠক তাহার আভাস পাইবেন । 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আলোকের উত্তেজনাকে একট! হুষ্টিছাড়া 

ব্যাপার স্থির করিয়া তাহাদের সিদ্ধান্তগুলিকে দ্রাড় করাইয়া- 

ছিলেন। আলোকপাতে উত্ভতিদদেহে যে সকল বিচিত্র পরিবর্তন 

হয়, ইহারা স্গুলির মধো কোন শৃঙ্খলা বা নিয়ম আবিফার 
করিতে পারেন নাই, এবং শেষে আলোকে নানা অদ্ভুত গুণের 
আরোপ করিয়া তাহারা নিস্তার লাভ করিয়াছিলেন। তাপ, 

বিদ্যুৎ ও নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থের উত্তেজনা-প্রয়োগে, 
উত্ভিদ্দেহে কি প্রকার সাড়া প্রকাশ পায়, আমরা আচাধ্য বন্ধ 

মহাশয়ের আবিষ্ষারস্বন্ধীয় পূর্ব অধ্যায়গুলিতে ভাহার আভাস 
দিয়াছি। তাহাতে দেখ গিয়াছে, উত্ভিদদেহে উত্তেজনা মাত্রেরই 
গ্রভাব এক | বস্থু মহাশয় আলোকের প্রভাব স্থির করিবার জন্য 

নান পরীক্ষার্দি করিয়া দ্েখিয়াছেন, ইহাও প্রায় তাপ, বিছ্যাৎ 

প্রভৃতির ন্যায় উদ্ভিদূকে সাড়া দেওয়ায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের 

সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি তাপালোক ও বিদ্যুতাদির .প্রভাবের মধ্যে একতা 

আবিষ্কার করিতে পারে নাই, তাই তাহারা প্রত্যেক উত্তেজনাকেই 



১৫০ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

এক একট! পৃথক্ ব্যাপার মনে করিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন। আমাদের মনে হয়, এই ভ্রান্ত ধারণাই ইহাদের সমস্ত 
শ্রম ও চেষ্টাকে নিক্ষল করিয়া দিয়াছিল, নচেৎ আজ আমর! 
উত্ভিদ্তত্বের আর এক নৃতন মৃত্তি দেখিতে পাইতাম। 

লতানে! গাছের ভাটার ভূসংলগ্ন অংশে আলোকপাত করিলে 

সেটি ধন্থুকাকারে বাকিয়া যায় এবং ধন্ুর হ্থ্যজ ( 0০07:02% ) পৃষ্ঠ 
সেই ভূসংলগ্ন অংশের দিকে থাকে । এখন ভাটার উপরের অর্ধে 
( অর্থাৎখযে অংশ দিবসে হূর্ধযালোকে উন্মুক্ত থাকে ) পূর্বের মত 
আলোকপাত কর, এখানেও তাহাকে ঠিক পূর্বের ন্যায় ভূমির দিকে 
সথ্ব্জপৃষ্ঠ হইয়!। বাকিতে দেখিবে । এই ব্যাপারটি স্থবিখ্যাত পণ্ডিত 

ডি ভ্রায়েসের (96 ৬1169) দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। উত্ভিদ্বিদ্ 

স্যাকৃস(99০)9) সাহেবও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, আলোকের 

উত্তেজন1! উপর নীচে যেখানেই দেওয়া যাউক না কেন, ছায়াবৃত 

নীচের অংশটাকে স্থ্ক্জ পৃষ্ঠে রাখিয়া লতা মাত্রেই বাঁকিয়া যায়। 
ডি ভ্রায়েস্ সাহেব পূর্বোক্ত ব্যাপারের ব্যাখ্যানে বলিয়া- 

ছিলেন,_-লতানে! গাছের উপরের পৃষ্ঠ অনেক সময় হুর্ধ্যালোকে 
উন্মুক্ত থাকে, এবং নীচের অংশ ভূসংলগ্ন থাকায় তাহাতে কখনো 
আলোক পড়ে না। এ জন্য লতার নীচের ও উপর পিঠের প্রকৃতি 

সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া গ্লাড়ায়। এখন পৃথকৃভাবে উপর নীচে 

আলোকপাত করিলে উপরার্ধ।যে, আলোক হইতে দুরে, এবং 
নিয়্ার্ধ যে, আলোকের নিকটবর্তী হইয়া সমগ্র লতাটিকে একই 
দিকে বাকাইয়! দিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 
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লতার উপরের অংশ অনেক সময় তাপালোকে উন্মুক্ত থাকায়, 
ছায়াবৃত পৃষ্ঠের তুলনায় তাহার কতকগুলি বিশেষত্ব থাকার 

সম্ভাবনা বটে। কিন্ত সেই বিশেষত্ব যে কি, এবং আলোকের 
উত্তেজনা কি প্রকারে কাজ করিয়া লতার ভাঁটাকে একবার 

আলোক হইতে দুরে এবং আর একবার আলোকের দিকে টানিয়, 
লয়, ভি ভ্রায়েস্ সাহেবের পুর্ববোক্ত ব্যাখ্যানে তাহার কোনই 
সন্ধান পাওয়। যায় না। সাধারণ লোকে সহজ বুদ্ধিতে যাহ বুঝে, 

তিনি তাহাই বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করিয়া নিষ্কৃতিলাভের 

চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র । 

আলোকপাতে যে, কেবল লতার ছায়াবৃত অংশটাই ন্ষ্ুকজপৃষ্ঠ 
(0০7,095 ) হয়, তাহা নয়। আচার্য বস্তু মহাশয় নানাজাতীয় 
গাছের পত্রমূলের * ( চ৪15105 ) উপর ও নীচে আলোকপাত 
করিয়! দেখিয়াছেন, এখানেও পাতাগুলির কৌটা ঠিক লতারই মত 
নীচের দিকে হ্যুজ হইয়া পড়ে । স্থতরাং, লতা! পাত! উভয়েরই 
শ্যজতার কারণ যে এক, তাহা আমরা অন্থমান কবিতে পারি। 

আচার্য বস্থ মহাশয় পাশ্চাত্য পপ্ডিতদিগের স্তায় বৃক্ষের প্রত্যেক 

অঙ্গকেই বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন বলিয়া মনে না করিয়া, পূর্বেবাক্ত 

* লজ্জাবতী শিরিষ প্রভৃতি অধিকাংশ স্থ'টি-ওয়াল1 গাছের পাতা! যেখানে 

শাখার সহিত সংলগ্ন থাকে, সেই স্থানে [১1৮17)05 নামক এক বিশেষ অঙ্গ দেখ 

যায়। ইহার উদ্ঘ ও নিমার্ঘ সমান উতত্তজনশীল নয়। পূরেবাক্ত গাছগুলির পাতার 

উঠানামা! ইত্যাদি ব্যাপার এ 01510105 দ্বারা নিয়মিত হইয়া! থাকে । আমরা 

পত্রের এ বিশেষ অঙ্গটিকে “পত্রমুল” নামে অভিহিত করিতেছি । 
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অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গবেষণ। আরম্ভ করিয়াছিলেন, 

এবং শেষে আলোকের সহিত ভাল পাতার বক্রতার প্রকৃত রহস্ঠ 

জানিতে পারিয়াছিলেন। 

উতিদের দিবানিদ্রা (7010108] 51610) ০07 791-817911060- 

01500) পাঠক অবশ্যই দ্েখিয়াছেন | সন্ধ্যার সময় কতকগুলি 
গাছের পাতা যেমন ঝুঁজিয়া আসে, দ্বিপ্রহরের প্রথর রৌদ্রেও এ 
রকর্ম পাত৷ বৌজ! দেখ! যায়। ইহাকেই উত্ভিদ্বিদ্গণ উত্ভিদের 

দিবানিদ্রা * আখ্য। প্রদান করিয়াছেন। এই ব্যাপারের কারণ 
জিজ্ঞা্থ হইয়৷ আধুনিক উদ্ভিদ্বিদ্গণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, 
কোন ফলই পাওয়া যায় না। স্পষ্টভাষায় বলিতে গেলে, স্বীকার 
করিতেই হইবে যে, এ পর্য্যস্ত কেহই এই ব্যাপারের কারণ 

দেখাইতে পারেন নাই । স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডারুইন্ বলিয়াছিলেন,_ 
তীব্র আলোক গাছের পক্ষে অপকারী, তাই তাহার৷ পা! 

গুটাইয়া দ্বিপ্রহরের তীত্র আলোকের অপকারের হাত হইতে 

নিদ্ভৃতিলাভ করে। ভারুইনের এই ব্যাখ্যান কতদূর বিশ্বাসযোগ্য 
তাহা পাঠক বিবেচনা করুন, এবং এ উক্তিটি ব্যাখ্যান পৰবাচ্য 

হইতে পারে কিন! তাহাও দেখুন । 

এখন আচার্য বস্থ মহাশয় ডালপাতার উল্লিখিত নান! 

প্রকার বাকাচোরার কি কারণ নির্দেশ করেন দেখা যাউক। 

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, লাউ বা কুমূড়া প্রভৃতি লতানে! 
গাছের চারাকে কুর্যরশ্মির অন্তরালে রাখিলে, প্রথম দিন কতক 

সেটি সাধারণ গাছের ন্যায় খাড়া হইয়া বাড়িতে থাকে। কিন্তু 
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ইহার পর ভারাধিকা প্রযুক্ত বা বায়ুর আঘাতে গাছটি একবার 

ধরাশায়ী হইলে, তখন লতারই মত তাহাকে শায়িত অবস্থায় 

বাড়িতে দেখা যায় । আচার্ধ্য বস্থ মহাশয় বলেন, গাছ যখন 

শুইয়া পড়ে, তখন তাহার প্রত্যেক ভাটার উপরকার অংশটা 

সুর্য্যালোকে উন্মুক্ত থাকায়, এই অংশের উত্তেজনশীলতা অনেক 

কমিয়া আসে । কাজেই, উপরার্ধের তুলনায় নিম্নার্ধ সাধারণতঃ 

অধিক উত্তেজনশীল হইয়া পড়ে । 

মনে করা যাউক, পূর্বোক্ত প্রকার একটি ভাটার, উপরার্ধে 
আলোকপাত করা গেল। এখানে উপরট৷ অল্প উত্তেজনশীল 

বলিয়া আলোকের উত্তেজনা তাহার বুদ্ধির কোনও পরিবর্তন 

করিল ন1, এবং প্ররুত উত্তেজ্রনাটি আড়াআড়ি ভাবে অধিক 

উত্তেজনশীল নিয়ার্ঘে পৌছিয়া, সেখানকার বৃদ্ধি রোধ করিয়া 
দ্িল। কোন জিনিসের এক অংশ যদ্দি অপর অংশের তুলনায় 
অধিক প্রসারণশীল হয়, তবে এই অসম প্রসারণের দ্বারা সেটিকে 

ধন্তকাকারে বীকিয়। যাইতে দেখ! যায়। ধনুরনাজ পৃষ্ঠ তখন 

(0০0200৪৮৪) অল্পপ্রসরণশীল অংশের দিকে থাকে । এখানে 

ভাটাটির অবস্থা এই প্রকারই হওয়ার সম্ভাবনা । কারণ, উহার 

উপরার্ধের বৃদ্ধি প্রায় অক্ষু্ন রাখিয়া এখানে কেবল নিয়ার্েরই 
বৃদ্ধি কমিয়া আসিতেছে, কাজেই, লতাটির ধনুকাঁকারে বাকিয়। 

যাওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই,। 

এখন মনে করা যাউক, লতার অধিক উত্তেজনশীল নিয়ার্ধের 

উপরে যেন নীচে হইতে আলোকপাত করা গেল। বলা বাহুলা, 
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আলোকের উত্তেজনাপ্রাপ্তি মাত্র, এ অংশের বৃদ্ধি রোধ প্রাপ্ত 

হইবে, এবং প্রকৃত উত্তেজনা নীচে হইতে উপরদিকেও আড়াআড়ি 
ভাবে চলিয়াও, অসাড় উপরার্ধকে উত্তেজিত করিতে পারিবে 

না, কাজেই, এখানেও নিয়ার্জের বৃদ্ধি রোধ হওয়ায়, লতাটি 
ঠিক্ পূর্বের স্তায়ই ধঙ্গকাকারে বাকিয়া যাইবে । 

কুম্ড়া, লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের শায়িত শাখার উপরে 
ও নীচে স্থকৌশলে আলোকপাত করিয়া শাখার বক্রতার 

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যান যে, অন্রান্ত, তাহা আচার্য্য বস্থ মহাশয় নানা 
পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। তা ছাড়া, ক্ষেত্রজ লততাগাছের 

ডাটা প্রভাত-স্্যের আলোক পাইয়া, পরে আলোকের প্রথরতা 

অনুসারে কি ভাবে বাকিয়া আসে, তাহাঁও তিনি পর্যযবেক্ষণ 

করিয়া দেখিয়াছেন; এবং এই সকল পধ্যবেক্ষণের ফল তাহার 

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই পোষণ করিয়াছে। 
উত্ভিদের দিবানিপ্রার কারণ প্রসঙ্গে আচার্ধ্য বন্থ মহাঁশয় কি 

বলেন, দেখা যাউক। এই ব্যাপারটি বুঝিবার পূর্ব্বেই দুইটি 
বিষয় স্মরণ রাঁখ। আবশ্যক । 

১ম। যদি উদ্ভিদের কোন অঙ্গের এক অংশ অপর অংশ 

অপেক্ষা অধিক উত্তেজনশীল হয়, এবং উহাদের উত্তেজন! 

পরিবাহন শক্তি খুব প্রথর থাকে, তবে যে কোন অংশে আলোক 

পাত করা যাঁউক না কেন, সেটি ধন্থুকাকারে বাকিয়া যাইবে ও 

ধনুর শুযুজ্জ পুষ্ঠে অধিক উত্তেজনমীল অংশটা থাকিবে । 

২য়।, উত্ভিদ্দেহের পরিবাহন শক্তি অল্প হইলে, যে অংশটিতে 
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উত্তেজনা প্রয়োগ কর যাঁয়। কেবল সেটিকেই ধনুর হ্থ্যজ পৃষ্টে' 

দেখা যাইবে । 
আচার্য বস্থু মহাশয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে সকল 

উত্তিদ্ দ্বিগ্রহরে পাতা গুটাইয়া নিত্রিত হয়, তাহারা সকলেই 
পত্রমূলযুক্ত (20150$50) বৃক্ষ । ইহাদের প্রত্যেক পত্রমূলেরই 
নিম়নার্ধ উপরার্দ অপেক্ষা! অধিক উত্তেজনশীল। বস্থ মহাশয় 

প্রথমে পালিত মাদার ( 7:5107108 [70108 ) গাছের ছোট 

ছোট পাতার নিমীলন লইয়৷ পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল, ইহার পত্ত্রমূলের উত্তেজনা পরিবাহ্ন 
শক্তি তত অধিক নয়। স্থতরাং, দ্িপ্রহরের হুর্যালোক যখন 

উহার উপরের অংশে আসিয়া পড়ে, তখন তাহা আড়াআড়ি 

ভাবে চলিয়া অধিক উত্তেজনশীল নিয়ার্দে পৌছিতে পারে না, 
কাজেই, উপরার্ধই বক্র হইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে পাতাগুলি 
মাথা উচু করিয়া জোড় বাধিতে আরম্ভ করে। পালিতা মাদার 
গাছ ছাড়া, আরো যে সকল গাছের পাতা উর্ধ মুখে জোড় 
বাধিয়া ঘুমায়, তাহা লইয়াও আচাধ্য বন্থ মহাশয় পরীক্ষা 
করিয়াছিলেন, এবং এই শ্রেণীর গাছমাত্রেরই পত্রমূলের প্ুরিবাহন- 
শক্তির মাত্রা অতি অল্প দেখা গিয়াছিল। অপরাজিতা লতা 

(1160778 75728665৪) এই শ্রেণীভুক্ত । দ্িবালোকের উত্তেজনায় 

ইহার পত্রমূল বীকিয়া গিয়া, পাতাগুলিকে কিপ্রকারে উচু 
করিয়া তোলে, পাঠক যে কোন দিন একটি গাছের পাতা পরীক্ষা 
করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। আকাশের যে স্থানে সুর্য 
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অবস্থান করে, অনেক সময় অপরাজিতা পাতাগুলি, সেই দিকে 
মুখ রাখিয়া জোড় বাধিবর চেষ্টা করে। 

প্রখর হ্ধ্যালোকে উর্ধীমুখ হইয়া! জোড় বাঁধা কেবল কতক- 
গুলি গাঁছেরই দেখা যায়, ইহ ছাড়া অধিকাংশ পত্রমূলযুক্ত 

গাছের পাতাই নীচে নামিয়া৷ জোড় বাধিবার চেষ্টা করে। এখন 
এই শেষোক্ত ব্যাপারের কারণ কি দেখা যাউক। আচাধ্য বন 
মহাশয় বলেন, এই সকল গাছের পত্রমূলের পরিবাহনশক্তি 
অত্যন্ত অধিক। এজন্ত পত্রমূলের উপরে যে স্ূধ্যালোক পড়ে, 

তাহা আড়াআড়ি ভাবে বাহির হইয়া উহার নিয়ার্দে পৌছিতে 
পারে। কিন্তু পত্রমূল মাজ্রেরই নিম়ার্দের উত্তেজনশীলতা উপরের 
তুলনায় অত্যন্ত অধিক, কাজেই, এস্থলে পাতাগুলিকে সঙ্গে লইয়! 
পত্রমূলগুলি নীচের দিকেই নামিতে আরম্ভ করে। আলোকরশ্মি 
কেবল প্রত্যক্ষভাবে আসিয়া পড়িলেই যে, গাছের পাতা পূর্বোক্ত 

প্রকারে নামিয় পড়ে, তাহা নয়, দূরের আলোক বিক্ষিপ্তভাবে 
আসিয়৷ এ অঙ্গে লাগিলেও, পাতা গুটাইতে আরম করে। 

কারণ, বিক্ষিপ্ত আলোক পত্রমূলের উপর নীচে সমভাবে পড়িয়া 
উত্তেজনশীল নিম্নার্ধের উপরেই অধিক কাধ্যকারী হয়, এবং 
তাহাতে এ অংশেরই বৃদ্ধি রোধ করিয়া সেটিকে নীচের দিকে 
বাকাইয়] দেয়। আমরুল (039119), লজ্জাবতী, শিরিষ প্রভৃতি 

গাছের পাতা খুব রৌদ্রের সময় পরীক্ষা করিলে, পাঠক ইহাদের 
পূর্বববণিত দ্িবানিদ্রা প্রতাক্ষ করিতে পারিবেন। প্রাতে রোদ 
উঠিবামাত্র এ সকল গাছের পাতা গোটান দেখ। যায় না; কারণ, 
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পত্রমূল পরিবাহনক্ষম হইলেও আলোকপাত মাত্র তাহার উত্তেজন! 
নীচে পৌছিতে পারে ন|। বহুক্ষণ আলোকপাতের পর মেই 
উত্তেজনা! যখন ধীরে ধীরে নীচে গিয়া পৌছায়, এবং তখনি 
গাছের পাতা নীচে নামিয়।। জোড় বাধিতে আরম্ভ করে। 

পূর্ব-বর্ণিত তথ্যগুলি ছাড়া, উদ্ভিদের স্বাভাবিক নিন্রা, 
€ 5০000101572) ও আলোকপাতে পাতার নানাপ্রকার 

আকার পরিবর্তন প্রভৃতি ব্যাপারের অতি স্রন্দর ব্যাখ্যান আচাধ্য 

বস্থ মহাশয়ের প্রসাদ পাওয়া গিয়াছে । এই সকল বিষয়ের 

সঘ্যাখ্যান এপর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিকই দ্রিতে পারেন নাই এবং 

অনেকে এগুলিকে প্রকৃতির ছুর্ভেছ্চ রহস্য বলিয়৷ স্পষ্টই স্বীকার 

করিয়া আনিতেছিলেন। আচাধ্য বস্থু মহাশয় উদ্ভিদ্তত্বের এ 

সকল বৃহৎ সমস্যার কি প্রকার সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন, 

আমরা পর অধ্যায়ে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। 



উদ্ভিদের নিদ্রো 

অনেক গাছের পাতা সন্ধ্যার সময় বুঁজিয়া আমে এবং 

প্রাতঃকালে দেখা যায়, সেগুলি আবার আপনা হইতেই খুলিয়া 
গিয়াছে । ঝড়-বুষ্টি শীত-রৌদ্র কিছুই না মানিয়, ইহারা চব্বিশ 

ঘণ্ট৷ অস্তর এক-একবার নিশ্চয়ই বুঁজিবে। উডভিদৃতত্ববিদগণ 
এই ব্যাপারটিকে উদ্ভিদের নিন্বা (ড০00:০010 10%76129) 

বলিয়াছেন । 

উদ্ভিদ্জীবনের এই স্থুপরিচিত বিষয়টির বিশেষ বিবরণ 
জানিতে চাহিলে, আধুনিক পণ্ডিতের বলেন, আলোকপাত 

করিলে আমরা পাতার যে সকল নড়াচড়া দেখিতে পাই, এট! 

সে রকমের ব্যাপার নয়। যে দিক হইত্বে আলোক ফেলা যায়, 

সাধারণতঃ সেই দিক অনুসারে পাতার নড়-চড় হয়। কিন্তু 

উদ্ভিদের নিদ্রার জন্য পাতার যে সঞ্চলন, তাহ! আলোকপাতের 

দিকের (701:90600) উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ, আজ 

সন্ধ্যার সময় যে পাতাটিকে নীচে নাঁমিয়া বা উপরে উঠিয়া বুঁজিতে 

দেখিলে, আলোক যে দিক হইতে পড়ুক না| কেন, প্রতিদিনই 
তাহাকে অগ্যকার মতই বুঁজিতে দেখিবে। সুতরাং, পাতার 

সাধারণ সঞ্চলন হইতে এই ব্যাপারট। সম্পূর্ণ পৃথকৃ। 
উতদ্ভিদ্তত্ববিদ্গণ উভয়ের মধ্যে এই প্রকার এক ্বান্্ 

আনিয়া, নিদ্রাকে উত্ভিদ্দেহের এক বিশেষ কাধ্য বলিয়া সিদ্ধাস্ত 



উদ্ভিদের নিত্রা ১৫৯ 

করিয়াছিলেন। আমাদের ন্বদেশবাসী জগঘিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বন্থ মহাশয়, এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ 

করিয়! বনু প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা বৈদেশিক পগ্ডিতদিগের নানা 

ভ্রম দেখাইয়াছেন। 

যে সকল পাঠক আচাধ্য বন্থ মহাশয়ের আবিষ্ষারসম্বন্ধীযজ 

পূর্ব্বের অধ্যায়গুলি পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের বোধ হয় স্মরণ 

আছে, গাছের ডালপালার আকাবাকার তিনি একটিমাত্র কারণ 

দেখাইয়াছেন। গাছের ডগা ব। পাতার মূলের (6815105 ) 

উপর ও নীচের পিঠ যখন বিভিন্ন মাত্রায় উত্তেজনশীল হইয়। পড়ে, 
তখনই কেবল আলোক ব1 তাপ ইত্যাদির উত্তেজনায় আমরা 

ডালপালার নড়াচড়া দেখি। কারণ, এ অবস্থায় অধিক উত্তেজনশীল 

পিঠ কোন প্রকার উত্তেজনা! পাইলেই অপর পৃষ্টের তুলনায় 
অধিক সম্কৃচিত হইয়! পড়ে । কাজেই, তখন ভাল বা পাতাগুলি 

না বাকিয়! থাকিতে পারে না। আচার্য্য বস্থ মহাশয় এই 

ব্যাপারটিকে অবলম্বন করিয়াই গাছের নান। অংশের নানাপ্রকার 

সঞ্চলনের ব্যাখ্যান দিয়াছেন, এবং এখন ইহাকে অবলম্বন করিয়া 
গাছের নিত্রারও ব্যাখ্যান দিতেছেন। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, আলোকপাতে গাছের পাতার 
নড়াচড়া এবং নিপ্রাকালে সেগুলির বুঁজিয় যাওয়াকে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক্গণ সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 

আচাধ্য বস্থু মহাশয় ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বলিতেছেন, 
প্রচলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে যদি সত্যই নিত্রা ব্যাপারটা উত্ভিদৃ- 



৯৬ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

দেহের এক বিশেষ কাধ্য হইত, এবং আলোকের প্রা্থধ্যের 
পরিবর্তনই যদি তাহার কারণ হইত, তরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়। 
আসিবামাত্র আমর] খোল পাতাগুলিকে চোখের সামনে সগ্ক 

সছ্য বুঁজিতে দ্েখিতাম। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃক্ষপত্র 
পধ্যবেক্ষণ করিয়! আচার্য বন্থু মহাশয় দেখিয়াছেন, যতই বেলা 
বাড়িতে আরম্ভ করে, পাতাগুলিও ততই একটু করিয়া খুঁজিয়। 

আসে) এবং শেষে সন্ধ্যার সময় তাহারা একেবারে বু'জিয়া যায়। 
স্থতরাং, 'দেখা যাইতেছে, প্রাতঃকাল হইতে. আরম্ভ করিয়া 

বৌজার কাজট1 সন্ধ্যা পত্যস্ত অবিচ্ছেদেই চলে, এবং দিনের শেষে 

সেই কাজট। চরমে পৌছিয়া খন পাতাগুলিকে একবারে মুদ্দিত 

করিল, তখন তাহা আমাদের নজরে পড়ে। ইহা হইতে স্পষ্টই 

বুঝা যায়, আলোকের প্রাখধ্যের আকম্মিক পরিবর্তনের সাহত 

বৈজ্ঞানিকগণ পাতার নিমীলনের যে সন্বন্ধ অন্মান করিয়া 

আনিতেছিলেন, তাহ। সত্যই ভুল। 
প্রচলিত সিদ্ধান্তে বিশ্বাম করিলে বলিতে হয়, সূর্ধ্যাস্তকাল 

হইতে পরদ্িনের উদয়কাল পধ্যন্ত যে স্থ্দীর্ঘ সময় চারিদিক্ 
অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, সে সময় পাতাগুলিও জোট্ বাঁধিয়া স্বযুণ্ঠ 

থাকে। কিন্ত প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহা দেখা যায় না। রাত্রি 
যতই অগ্রসর হইতে থাকে, পাতাগুলিও ততই খুলিতে আস্ত 
করে, এবং শেষে প্রভাত হইলে তাহার! সম্পূর্ণ উদ্মীলিত হইয়া 
পড়ে। সম্পূর্ণ উন্মীলনের জন্য অনেক গাছের পাতা প্রভাত 

পথ্যস্তও অপেক্ষা করে না। ছু'একটি গাছের পাতাকে মধ্য 



উদ্ভিদের নিঙ্রা ১৬১ 

রাত্রিতেই বিকশিত হইতে দেখ! গিয়াছে । স্থতরাং, রাত্রির 

অন্ধকারকে কখনই উদ্ভিদের নিদ্রা অর্থাৎ পাতা বৌজার কারণ 

বলিয়! স্বীকার কর] যায় না। আচার্য বন্থু মহাশয় এই প্রকারে 

পদে পদে প্রচলিত সিদ্ধান্তের ভ্রম দেখাইয়াছেন, এবং এখানে 

অন্ধকারকেই পাতার উন্নীলনের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন 

করিয়াছেন । 

ইতিপূর্বে "স্বতঃসঞ্চলন” ও “পৌনংপুনিক সাড়া” (&০- 
1.077009 11061761065 270 110167010 [২০51501996 ) প্রভৃতি 

ব্যাপারে বন-টাড়াল (10952700107 21:27) ইত্যাদি কতকগুলি 

গাছের পাত কি প্রকারে আপন হইতেই উঠানামা করে তাহা 

আমরা উল্লেখ করিয়াভি এবং এ প্রসঙ্গে পাতার উঠানামাঁর 

কারণও দেখানে] গিয়াছে । আচার্য বস্তু মহাশয় উদ্ভিদের নিদ্রা 

ও জাগরণকে এ “ম্বতঃসঞ্চলনেরই” একটা উদাহরণ বলিয়! 

গণনা করিয়াছেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, বন-টাড়ালের 
পাতা যেমন খুব ঘন ঘন উঠানাম! করে, অপর বুক্ষের পাতাগুলি 

সে প্রকার না করিয়৷ চব্বিশ ঘণ্ট৷ অন্তর উঠিয়া! নাম্য়া জাগরণ 

ও নিদ্রার ভাণ করে। বাহিরের উষ্ণতাদির মাত্রা অনুসারে 

বন-টাড়াল গাছের পাতার উঠানামা ইত্যাদি নানা পরিবর্তন 

স্থুরু হয় কিন্তু এ সকল কারণে উদ্ভিদের নিদ্রাকালের কোনই 

পরিবর্তন হয় না। বড়, বৃষ্টি” শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি নানা 

উপদ্রবের ভিতরেও গাছের পাতা অতি ধীরে নামিতে নামিতে 

সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণ নামিয়া ও জোড় বাধিয়! সুযুপ্ত হইয়৷ পড়ে। 
1]. 



১৬২ জগদীশচজ্জের আবিষ্ষার 

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, আলোকের উত্তেজনা 
স্বারাই যদি উত্ভিদের নিদ্রা উৎপন্ন হয়, তবে মেঘাচ্ছন্ন দিনে 
অর্থাৎ যখন আলোকের উত্তেজনা থাকে না, তখনে। পাতাগুলি 

কেন যথাসময়ে বুঁজিয়া আসে? আচার্ধ; বন্থ মহাশয় এই 

প্রশ্নটির অতি স্থন্দর মীমাংসা! করিয়াছেন । 
এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে, আলোকের উত্তেজনায় 

গাছের পাত। চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর কি প্রকারে উঠানামা করে, 

তাহা জানা আবশ্তক। লাউ ব! কুমড়া গাচ্টের লতানে। ডগার 
উপরের পিঠ ক্রমাগত রৌন্র বৃষ্টি ইত্যাদিতে উন্ুক্ত থাকে বলিয়া, 
নীচের পৃষ্ঠের তুলনায় এদিকৃটা অল্প উত্তেঞ্জনশীল হইয়া পড়ে। 
এই লাউডগ! লইয়া আলোচনা স্থরু করা যাউক। 

মনে কর! যাউক, এ লতাটির উপর যেন সোজাসুজি ভাবে 

ভুর্যের আলোক আসিয়া পড়িতেছে । বলা বাহুল্য, সুর্যের 

আলোকের উত্তেজিত করিবার ক্ষমতা আছে । কাজেই, বহুক্ষণ 

ধরিয়া উপরের পিঠে হর্যের আলোক পড়িতে থাকিলে, 

আলোকের উত্তেজনাট! ডগার ভিতর দ্দিয়া নীচের পিঠে 

পৌছিবে। কিন্ত আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি, কুম্ড়ার ডগার 
উপরের পিঠ অপেক্ষা নীচের পিঠ অধিক উত্তেন্বনশীল। এজন 

প্রত্যক্ষ সুর্য্যালোক পাইক্াা উপরকার পিঠ যতট। উত্তেজিত হয়, 

নীচেকার পিঠ পরিবাহিক-উত্ত্কজনায় তাহা! অপেক্ষা অনেক 
অধিক উত্তেজিত হইয়া পড়ে। বৃক্ষের কোন অঙ্গ উত্তেজিত 

হইলে, উহার সক্কোচ দ্বারা উত্তেজনার অস্তিত্ব বুঝা! ষায়। কাজেই, 
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স্ুর্্যালোকে ধখন ডগার উপরের পিঠ অপেক্ষা! নীচের পিঠ অধিক 
উত্তেজিত হইয়া পড়ে, তখন নীচের পিঠের সঙ্কোচের মাত্রাও 

উপরের তুলনায় খুব বাড়িয়া যায়। 

কোন লম্বা জিনিসের নীচেকার পিঠ উপরের পিঠ অপেক্ষা 

সঙ্কৃচিত হইলে, তাহার আকারট] যে কি প্রকার হইবে, তাহা 
অনুমান করা কঠিন নয়। এ অবস্থায় তাহার ধনগুকাকারে 

বাঁকিয়া যাওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই। আমাদের উদাহত 

কুম্ড়ার ডগ্গাতেও*অবিকল তাহাই দেখা যাঁয়, যত বেল। অধিক 

হইতে আরস্ত করে, ভগাটিও ততই ধন্ছুকাকারে বাঁকিয়। মাটিতে 

মাথা গু'জিতে আরম্ভ করে । | 

বৃক্ষপত্রের নামিয়া পড়া ব্যাপারটাও এ প্রকারে হইয়৷ 
থাকে। যে সকল গাছের পাতা সন্ধ্যাকালে বুঁজিয়া আসে, 

তাহাদের প্রত্যেক ক্ষুদ্র পাতার মূলের উপরকার ও নীচেকার 
পিঠ উদ্রানহ্ৃত লাউ গাছের ভগার স্তায় অসম উত্তেজনশীল 

খাকে। এজন্ত খন হুর্ধ্যালোক পত্ত্রমূলের উপরকার পিঠে 

পড়ে, তখন তাহাকে উত্তেজিত করিতে পারে না, কিস্তু সেই 
আলোকের উত্তেজনাই যখন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া নীচের 

পিঠে পৌছায়, তখন তাহাতেই নীচের পিঠ অত্যন্ত উত্তেজিত 

হইয়৷ সঙ্কুচিত হইয়। পড়ে । আমরা পূর্বে বলিয়াছি, কোন 
জিনিসের কেবল এক পিঠ. সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলে, সেটির ধন্থুকা- 

কারে বাঁকিয়া ষাওয়ারই সম্ভাবনা । এখানেও অবিকল তাহাই 

হয়। পত্রমূল ধন্নকাকারে বাকিয়! পাতা সমেত নীচে নামিয়! পড়ে । 
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আমর প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় দেখিয়াছি, বেলাবৃদ্ধির সহিত 

পাতার নিমীলনও বুদ্ধি পায়। আচাধ্য বস্থ মহাশয় ইহারে! 
প্রকত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন । এই সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 

-আলোক প্রথমে পত্রমূলের উপরকার পিঠেই পড়ে কিন্ত 
'এপিঠটা তত উত্তেজনাশীল নয়, কাজেই, আলোক পড়িবামাত্র 
উত্তেজনার কার্য দেখা যায় না। কালক্রমে আলোকের 

উত্তেজনা উপর হইতে নীচের পিঠে পরিবাহিত হইয়া আদিলে 

পর তাহারি সঙ্কোচ দ্বারা উত্তেজনার কার্য প্রকাশ পায়।। 

আলোক পড়িবামাত্র পরিবাহিত্ট হইয়া, নীচে আসে না। 
বৃক্ষবিশেষে এবং বুক্ষের অঙ্গের অবস্থাবিশেষে পরিবাহনকালের 

হ্াসবৃদ্ধি হয়। স্থতরাং, আমরা যে, গাছের পাতাগুলিকে ধীরে 
ধীরে নামিয়। যাইতে দেখিব, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 

আচাধ্য বস্থ মহাশয়ের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যান হইতে বেশ বুঝা যায়,. 
সন্ধ্যায় আলোকের তেজ কমিয়া আসায় বৃক্ষপত্র স্থযুপ্ত হয় না। 

সমস্ত দিনের আলোকের উত্তেজন পত্রমূলের (7011505 ) উপর: 
পিঠ হইতে নীচের পিঠে আসিয়া, সন্ধ্যাকালেই এ পিঠের সঙ্কোচের 

মাত্রা খুব বাড়াইয়! তুলে বলিয়া, আমরা এ নিদিষ্ট সময়ে পাতা- 
গুলিকে সুপ্ত হইতে দেখি । রাত্রিতে আর আলোকের উত্তেজনা 
থাকে না। সম্কুচিত পত্রমূলের বিকৃত অণুসকল প্ররুতিস্থ হইবার' 

বেশ স্থযোগ পাইয়া যায়। আণবিক বিকার কাটিয়া গেলেই পত্রমূলও 
সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়! আবার সোজা হইয়। দীড়াইবার স্থযোগ পায়।, 
এজন্ত সুর্যালোক-বিরহিত রাত্রিই বুক্ষপত্রের জাগরণ আনিয়া! দেয়।, 
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আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রভাত-হূর্যের আলোকেই বৃক্ষের 
পাত৷ খুলিয়া দেয় বলিয়া যে একটা কথ] আছে, তাহা ভুূল। 

পরীক্ষা! করিলে কতক গাছের পাতাকে মধ্যরাত্রেই উন্নীলিত 

হইতে দেখ! যায়, আবার কতকগুলিকে রাত্রিশেষে বা প্রভাতেও 

খুলিতে দেখা গিয়া থাকে । আচাধ্য বন্থ মহাশয় এই উন্মীলন" 
কাল লইয়াও গবেষণা! করিয়াছেন । ইহার ফলে জানা গিয়াছে, 

সমস্ত দিন ব্যাপিয়া আলোকের যে উত্তেজনাট! বৃক্ষদেহে পতিত 

হয়, তাহার সকলি পাতাগুলিকে নামাইতে ব্যয়িত হয় না। 

উহার কতক অংশ উত্ভিদ্দেস্তে সঞ্চিত হইয়া থাকে, এবং ইহাই 

শেষে নীচু ও বিকৃত পাতাগুলিকে শীঘ্র শীঘ্র সুস্থ করিয়া উচু 
করাইবার জন্য ব্যয়িত হয়। স্থতরাং বাহিরের আলোকের 
উত্তেজনাকে অস্তনিহিত করিবার শক্তি, যে-সকল গাছের প্রবল, 

তাহারাই যে, সেই সঞ্চিত শক্তির সাহায্যে নিম্নমুখী পাতীগুলিকে 
'শীন্র শীপ্র সোজা করিয়া তুলিবে, তাহা আমরা! বেশ বুঝিতে 

পারি। শক্তি সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা সকল গাছের সমান নয়, 

কাজেই, স্যুণ্তির কালও সকল গাছে সমান দেখা যায় না। 
যে গাছ যত অধিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিবে, 

আলোকের উত্তেজনাকে সে তত শীঘ্র পরাভব করিয়া জাগরিত 

হইয়া পড়িবে । 
পূর্ধ্বোস্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গদ করিলে, পাঠক স্পষ্টই বুঝিতে 

পারিবেন, আচাধ্য বহ্থ মহাশয় লজ্জাবতীর পাতার.উঠানামা, 
বনচাড়াল গাছের পাতার নৃত্য, উদ্ভিদের নিব্র। প্রভৃতিকে 
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যে, একই ব্যাপার বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য ৷ 
লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করিবা মাত্র, তাহার পত্রমূলের উত্তেজনায় 
পাতাগুলি যেমন বুঁজিয়া যায়, এবং উত্তেজনার ধাক্কা সাম্লাইয়া 
লইলে সেগুলি যেমন কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার মাথা উচু 
করিয়া দাড়ায়, উদ্ভিদের নিদ্রা ব্যাপারটাও অবিকল তাই। 
পার্থক্যের মধ্যে এই যে, লজ্জাবতী, বনচাড়াল প্রভৃতি গাছের 

পাতার উঠানাম! খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়, কিন্তু নিদ্রা- 
জাগরণ ব্যাপার শেষ হইতে চবিবশ ঘণ্টা সময় লাগে । 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, মেধাচ্ছন্ন দিনে যখন আলোকের' 
উত্তেজনার লেশমাত্র নাই, তখনো! গাছের পাতা! ঠিক সন্ধ্যার সময় 

সম্পূর্ণ মুদিত হইয়া পড়ে । ইহার কারণ সম্বন্ধে আচার্য বস, 

মহাশয় কি বলেন," এখন আলোচনা করা যাউক। বন্থ মহাশয় 

সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে লজ্জাবতী লতা আবদ্ধ রাখিয়! পরীক্ষা! করিয়া- 
ছিলেন । বল! বাহুল্য, ঘরে অণুমাত্র আলোকের অস্তিত্ব ছিল না। 

তথাপি লতাটি যেন অভ্যাসের বশে ঠিক সন্ধ্যার সময় পাতা 
গুটাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল এবং তার পর যথাসময়ে পাতা৷ 
খুলিয়া! জাগিয়া উঠিয়াছিল । 

আচার্ধ্য বন্থু মহাশয় সত্যই অভ্যাসের বশে এ ব্যাপারটি 
ংঘটিত হয় বলিয়! ব্যাখ্যান দিয়াছেন । একটা উদাহরণ দিলে 

বিষয়টা পরিফার হইবার সম্ভাবন/। . 
মনে কর! যাউক, একখণ্ড তারের দুই প্রান্ত খুব দৃঢ়ভাবে 

ধরিয়া, তাহাকে বামে ও দক্ষিণে কিছুক্ষণ ধরিয়া! ঘন ঘন মোচড় 
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দেওয়া যাইতেছে । প্রথমকার দু'চার মোচড়ে একটু বলপগ্রয়োগের 
আবশ্যক হইবে । কারণ, প্রথম অবস্থাতেই তারের অসাড় অণুগুলি 

এপ্রকার মোচড়ে অভ্যক্ঞ হইতে পারে না, কাজেই, এ নাড়াচাড়। 
সড়গড় করিয়া! লইতে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া যাইবে । 

অণুগ্ডলি বেশ সচল হইয়৷ দ্রাড়াইলে, যদ্দি মোচড় দেওয়া বন্ধ, 
করিয়া তারটিকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে সেটি 

তখনো৷ আপনা-আপনিই বামে দক্ষিণে মোচড় খাইতেছে। 
এই ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা "যায়, বল- 

প্রয়োগে জোর করিয়।৷ অণুগুলিতে আন্দোলন স্থুরু করিলে, তাহার 

কিয়দংশ সমবেত অণুতে মুব্রিত হইয়া! গুপ্তাবস্থায় থাকে; এবং 
তারপর বলের প্রয়োগ রহিত করিব! মাত্র, সেই গুপ্ শক্তিই 
বিকাশ প্রাঞ্ হইয়া, অণুগুলিকে অবিকল পূর্বের ন্যায় নাড়া দ্রিতে 

আরম করে। 

আলোকের উত্তেজন! সম্পূর্ণ রহিত হইলেও যে, গাছের পাতার 
নিদ্রা ও জাগরণ দেখ! যায়, জড়ের পূর্বোক্ত ধর্মমটি অবলম্বন করিয়া 
আচার্য বস্থ মহাশয় তাহার ব্যাখ্যান দিয়াছেন । ইনি বলিতেছেন, 
গাছের পাতাগুলি প্রায় প্রতিদিনই উঠানামা করিয়া, পত্রমূলের 
অণুগুলির অবস্থা ঠিক্ উদাহ্ৃত তারের অণুর মত করিয়া! তুলে। 
কাজেই, মেঘাচ্ছন্ন দিনে বা অন্ধকার ঘরে যখন আলোকের 
উত্তেজনা মোটেই থাকে না, ত্থনো৷ পূর্বের সেই অভ্যাস বশতঃ 
অণুগুলি আন্দোলিত হইয়া গাছের পাতাগুলিকে ঠিক্ পূর্ব্বের ন্যায় 

উঠাইতে ও নামাইতে আরম্ভ করে।' 



আচার্য বন্থুর একথানি পুস্তক 
বঙ্গভাষায় ভাল পুস্তক নাই, একথা এখন আর বল। চলে না। 

বাংলা গ্রন্থের তালিক1 খুঁজিলে ধর্ম তত্ব, পুরাতত্ব ও দর্শনের উৎকৃষ্ট 

পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়। কাব্য, উপন্যাসের ত কথাই নাই। 

আজকালকার ইংরাজি সাহিত্যের ধাঁহার খবর রাখেন, তাহা- 

দিগকে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে, ইংরাজি মাসিক পত্রাদিতে কবিতা, 

গল্প, উপন্তান ইত্যাদি নামে যে সকল ছাইভনম্ম প্রকাশিত হয়, 
তাহার তুলনায় আমাদের মাসিকপত্রগুলিতে প্রকাশিত কবিতা 
ও উপন্তাস অনেক ভাল। বাংল! ভাষায় প্রকাশিত অনেক 

উপন্যাস ও কবিতা সত্যই সাহিত্যের অতি উচ্চস্থান অধিকার 

করিয়াছে । এগুলি যে-কোন দেশে এবং যে-কোন ভাষায় 

প্রকাশিত হইলে, লেখকদ্দিগকে অমরত্ব প্রদান করিত। বিজ্ঞান 

সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ । বাংলা সাহিত্যের এই অঙ্গটি যে 

বিশেষ স্ফৃত্তি লাভ করিয়াছে একথা বলা যায় না । সমগ্র বাংলা গ্রন্থ 

খু'ঁজিলে এক আধখানি ছাড়া ভাল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া 
যায় না। লোকে বলে, বর্তমান যুগট। টবজ্ঞানিক যুগ। কবি, 

দার্শনিক, রাজনীতিক সকলেই বিজ্ঞানের স্রোতে তাহাদের চিন্তার 

তরণী ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং সেই স্ত্রোতের জোরেই তাহার। কূলে 
উপস্থিত হইবেন । কথাটা সত্য, কিন্তু বাংল! দেশে নয়, ভারতেরও 

নয়, যে-হাওয়া অপর দেশের চিন্তাস্রোতকে ফিরাইয়া সোজা 



আচাধ্য বস্থর একখানি পুম্তক ১৬৯ 

পথ দেখাইয়াছে, তাহা আমাদের দেশে বহে নাই। বহিলে 

আমাদের সাহিত্য অঙ্গহীন হইয়া থাকিত না, স্ুবাতাসের লক্ষণ 

সৃষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়িত। বাংল! বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে লেখকের 
মৌলিকতা৷ বা চিস্তাশীলতার কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। 

অধিকাংশই বিদেশী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র । অচ্গবাদের 

আবশ্যকতা আছে, সন্দেহ নাই, কিন্ত ঘৌলিকতার আবশ্যক তাহা 

অপেক্ষা অনেক অধিক । সে জন্য মৌলিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ কোন 

স্বদেশবাশী কর্তৃক প্রকাশিত হইলে আশার সঞ্চার হয়। “তখন মনে 

হয়, আমাদের দেশেও বুঝি স্থবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, 

উচ্ছত্খল চিন্তাস্রোত সংযত হইয়া আমাদিগকে কুলে ভিড়াইতে 

আর বিলম্ব করিবে না। ভারতের সুসস্তান জগদিখ্যাত বিজ্ঞানাচাধ্য 

জগদীশচন্দ্র বন্থ মহাশয় যে বৈজ্ঞানিক গ্রস্থগুলি প্রচার করিয়াছেন, 

তাহাতেই এই আশার সঞ্চার হইতেছে । ইংরাজি ভাষায় লিখিত 

হইলেও পুস্তকগুলি ভারতেরই জিনিন, এবং বাঙ্গালীর নিজন্ব। তাই 
ইহার একখানির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিবার লোভ সম্বরণ 
করিতে পারিতেছি না । এই প্ুস্তকখানির নাম 00109879035 

[16060-15910108 । 

গ্রন্থকার আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বহ্থ মহাশয়ের পরিচয় নৃতন করিয়া 
পাঠকের নিকট উপস্থিত কর! নিশ্রয়োজন। কেবল স্বদেশে নয়, দূর 

বিদেশেও শিক্ষিত সাধারণ আচাধৃয বন্থ মহাশয়ের সহিত পরিচিত । 

ইহার প্রথম পুস্তকখানি (1২951901956 01 072 [1৮118 2100 016 

[া1-1150108) প্রকাশিত হইলে, নান! দেশের বৈজ্ঞানিক-সমাজে যে 



১৭০ জগদীশচন্দ্রের আবিফার 

প্রবল আন্দোলন উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় পাঠকের ম্মরণ 
আছে। বাহিরের আঘাত-উত্তেজনার যে সকল পরিবর্তন কেবল 

প্রাণীরই বিশেষত্ব বলিয়! স্থির ছিল, সেই সকল উত্তেজনা ধাতু 
প্রভৃতি নির্জীব পদার্থে প্রয়োগ করিয়াও আচার্য বন্থ মহাশয় অবিকল 

একই প্রকারের পরিবর্তন দেখাইয়াছেন। জড় হইতে জীবকে 
পৃথক্ করিবার প্রাচীন প্রথার মূলে অবৈজ্ঞানিক দেশের একজন 
হিন্দু বৈজ্ঞানিক কর্তৃক কুঠারাঘাত হইতে দেখিয়া বৈজ্ঞানিকমাত্রেই 

বিস্মিত হ্ইয়াছিলেন। আচার্য বন্থ মহাশয় স্পষ্টই দেখাইয়া- 

ছিলেন, আমরা যাহাকে প্রাণীর বেদনা, অবসাদ ও মৃত্যু বলি, 
তাহার সকলি প্রাণিশরীরস্থ অণুরাশির বিকৃতির ফল। প্রাণীর 
ন্যায় ধাতু প্রভৃতি জড়পদার্থ অথুদ্বারা গঠিত, স্থতরাং মাদকত্রব্য ও 

বিষাদি প্রয়োগ করিলে এগুলিতেও মত্ততা, অবসাদ ও মৃত্যুর লক্ষণ 

প্রকাশ পাওয়ারই সম্ভাবনা । আচাধ্য বস্থ মহাশয় এই অনুমানের 

উপর নির্ভর করিয়া গবেষণ। আবস্ভ করিয়াছিলেন, এবং ইহা! 
হইতেই জড় ও প্রাণীর সাড়ার একতা স্পষ্ট ধর! পড়িয়াছিল। 

প্রাণিশরীরে আঘাত-উত্তেজন! দিলে, সাধারণতঃ তাহাতে ছুই 

প্রকারের সাড়া প্রকাশ পায়। প্রথম,-- বৈদ্যুতিক সাড়া, অর্থাৎ 

শরীরের আহত অংশ হইতে অনাহতের দিকে, এবং কখন কখন 

ইহার বিপরীত যে বিছ্যুৎ-গ্রবাহ উৎপর হয় তাহা দেখিয়া 
আতস্ঘাতের কার্ধ্য পরীক্ষ। ৷ দ্বিতীয়,--গ্রত্যক্ষ-সাড়া, অর্থাৎ দেহের 
আহত অংশের প্রত্যক্ষ আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি দ্বারা আঘাতের 
কাধা বুঝিয়৷ লওয়!। আচার্য বন্থু মহাশয় প্রথমে বৈদ্যুতিক সাড়৷ 



আচার্য্য বস্থুর একখানি পুস্তক ১৭১ 

দ্বারা পরীক্ষা করিয়া প্রাণী ও জড়ের আঘাত-অনুভূতির একতা' 

আবিষ্কার করিঘ্াছিলেন। 

বৈজ্ঞানিকগণ দৃশ্ঠ পদার্থকে সাধারণতঃ নিজীব, উত্ভিদ্ ও 

প্রাণী এই তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করিয়া থাকেন। উত্ভিদ্জাতি 

প্রাণীর স্তায় সচেতন নয়, এবং মৃত্তিকা বা! প্রস্তর প্রভৃতি নির্জীব 

পদার্থের ন্তায় অচেতনও নয়। উদ্ভিদ যেন চেতন ও অচেতন 

রাজ্যের সন্ধিস্থলে দাড়াইয়া আছে। অচেতন জড়ে চেতনধশ্ম যেন 

ইহাদ্দেরি ভিতর দিয়! ফুটিয়। উঠিয়াছে। নিজাব ও প্রাণীর সাড়ার 

একতা! দেখিয়। আচাধ্য.বস্থ মহাশয় উত্ভিদ্ লইয়া পরীক্ষা আর 

করিয়াছিলেন । পরীক্ষায় অত্যাশ্চধ্য ফল পাওয়া গিয়াছিল। 

গাছের পাতা, ডাল, মূল, কাগ্ডাদিতে আঘাত দেওয়ায় তাহারা 

প্রাণীরই মত সাড়া দিয়াছিল। লজ্জীবতী প্রভৃতি উদ্ভিদ বাহিরের 

আঘাতে সাড়া দেয় । আঘাত দরিয়া .বস্থ মহাশয় উত্ভিদ্মাত্রেই 

লঙ্জাবতীর মত সাড়া দেখিয়াছিলেন। উত্তেজক পদার্থ ও বিষার্দি 

প্রয়োগে প্রাণীর অবস্থা যে প্রকারে পরিবর্তিত হয়, উত্ভিদ্কেও 

অবিকল সেই প্রকারে পরিবন্তিত হইতে দেখা গিয়াছিল। 

১৯১ সালের জুন মাসে ইংলগ্ডের রয়াল্ সোসাইটির কোন 

অধিবেশনে আচার্য বস্থ মহাশয় অজৈবপদার্থ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর 

সাড়ার পূর্বোক্ত একতার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সভাস্থ্ 

বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ তাহার কথাটা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে 

কুষ্ঠিত হইয়াছিলেন। স্থপ্রসিদ্ধ জীবতত্ববিদ্ স্যাগারসন্ (5: [. 8. 

9%:067507) সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, আঘাত-উত্তেজনায় 



১ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

সাড়া দেওয়া কেবল লজ্জাবতী প্রভৃতি কতকগুলি উত্ভিদেই দেখা 
যায়, অপর বৃক্ষা্দির সাড়। দেওয়া অসম্ভব | আচার্য বস্থু মহাশয় 

ইহার পর শত শত পরীক্ষায় উদ্ভিদ্মাত্রেরই সাড়ার অস্তিত্ব খন 
প্রত্যক্ষ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন উক্ত পাশ্চাত্য 
গগ্ডিতগণের মুখে এ সম্বন্ধে আর কোন কথাই শুনা যায় নাই। 

উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাঁড়ার একতা বৈদ্যতিক প্রথায় প্রতিপন্ন 

করিয়াই বন্থু মহাশয় ক্ষান্ত হন নাই। বাহিরের আঘাতে ইহার। 

শরীরে আকুঞ্চন-প্রসারণাদি দ্বার1 যে প্রত্যক্ষ সাড়া দেয়, তাহার 

মধ্যেও একতা দেখাইবার জন্ত তিনি গবেষণা আরম্ভ করিয়া- 

ছিলেন। এই গবেষণার ফল তাহার “উদ্ভিদের সাড়া” নামক 

গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। উত্ভিদ্্মাত্রেই যে 
লজ্জাবতীর লতার ন্ায় সাড়া দেয়, এ গ্রন্থে তাহার শত শত 

প্রমাণ পাওয়া যায়। 

উদ্িদ্সন্বন্ধীয় অনেক স্থূল স্থূল ব্যাপারের কারণ এ পর্য্যস্ত 
অনির্ণাত অবস্থায় পড়িয়াছিল। আধুনিক 'উত্ভিদ্বিদ্গণ এ সম্বদ্ধে 

যে সকল ব্যাখ্যান দিতেন, তাহাতে কেহই প্রাণ খুলিয়া! বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে পারিতেন না। এমন কি উদ্ভিদের বুদ্ধি ও 

রসশোষণ এবং লতার সঞ্চলন প্রভৃতি মোটা মোটা ব্যাপারের 

কারণজিজ্ঞান্থ হইয়া পণ্ডিত্দিগের শরণাপন্ন হইলে, যে সকল 

ব্যাখ্যান পাওয়া যাইত, তাহাতেও সন্তোষলাভ করা যাইত না। 
আচাধ্য বস্থু মহাশয়ের গবেষণায় সেই সকল অজ্ঞাত তথ্য 

আবিষ্কৃত হইয়। পড়িয়াছে.। 
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তাপ, আলোক প্রভৃতি উত্তেজন। উদ্ভিদের উপর কি প্রকার 

কাধ্য করে, তাহার একটা স্পষ্ট ধারণ। এ পধ্যস্ত কোন 

বৈজ্ঞানিকেরই মনে ছিল লা । কয়েকটি অমূলক বিশ্বাসের উপর 
দাড়াইয়া, এবং নানাপ্রকার বিসম্বাদী যুক্তিতর্ক উ্বাপন করিয়া 
ইহার! উত্ভিদতত্বকে কোনক্রমে খাড়া রাখিয়াছিলেন মাত্র । গোড়ার 

খবর জানিতে চাহিলে ইহারা বলিতেন, কামানের ভিতরকার গুলি 

ও বারুদ যেমন অগ্রিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শে পুড়িয়া বৃহৎ শক্তির প্রকাশ 

করে, বাহিরের উত্তেজনাঁও ঠিক সেই প্রকারে উদ্ভিদেরই 
অন্তনিহিত শক্তির খেল! দেখায় । কিন্তু এই অস্তনিহিত শক্তির 

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে উত্ভিদ্ববিদগণকে নিরুত্তর থাকিতে দেখা 

যাইত। আচার্য বহ্থ মহাশয় আধুনিক জীবতত্ববিদূগণের এই 

গোড়ার গলদ ধরিয়া, বাহিরের উত্তেজনাকেই সকল কার্য্যের মূল 
বলিয়! প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বন মহাশয়ের“উদ্ভিদের সাড়া” নামক 

্রস্থথানি সত্যই উদ্ভিদ্তত্বের এক নৃতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে। 

007708190512160:0-815510108কে পূর্বপ্রকাশিত 

“উদ্ভিদের সাড়া” নাঁমক পৃস্তকথানির অন্ুবৃত্তি বল] যাইতে 
পারে। প্রত্যক্ষ সাড়া (7160772071081 [২6970036 ) পরীক্ষা 

করিয়া গ্রন্থকার পূর্বে উদ্ভিদের যে সকল তথ্য আবিষ্কার 

করিয়াছিলেন, বৈদ্যুতিক সাড়া দ্বারা তাহারি অনেক ছোট বড় 

ব্যাপার আবিষ্কার করিয়। ভিিনি এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ 

করিয়াছেন। ইহ ছাড়া, আঘাত-উত্তেজনায় সাড়৷ দেওয়। ব্যাপারট' 

উদ্ভিদ হইতে ক্রমে স্ফর্ভিলাভ করিয়া কি প্রকারে জটিল 
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ইন্ড্রিয়সম্পন্ন প্রাণীতে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহারো একটা 
সুন্দর ধার! এই পুম্তকপাঠে অবগত হওয়া যায়। 

বন্থ মহাশয় বলিতেছেন, বলগ্রয়োগ করিলে পদার্থের অণুগুলির 
যে বিকৃতি হয়, তাহাই সাড়ার একমাত্র কারণ। কাজেই, আঘাত- 

উত্তেজনায় সাড়া দেওয়। কেবল প্রাণীরই বিশেষত্ব নয়, ইহা অণুময় 
পদ্ার্থমাত্রেরই নিজস্ব । উদ্ভিদের শারীরযস্ত্র মৎ-পিণ্ড অপেক্ষ! 

জটিল হইয়! নানা কারণে সাড়। দিবার উপযোগী হইয়াছে । তাই 

আমরা যুৎপিগ্ড অপেক্ষা উত্ভিদূকে সসাড় দেখি । আবার প্রাণীর 

শারীরঘন্ত্র উদ্ভিদ অপেক্ষাও জটিল । এই জন্ত ইহার সাড়৷ দিবার 
শক্তি উত্ভিদের তুলনায় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়৷ গিয়াছে। কাজেই, আমরা 
প্রাণীকে সচেতন ও উদ্ভিদকে অচেতন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি । 

জড়তত্ব ও জীবরহস্তের এই গোড়ার খবরগুলি আবিষ্কৃত 
হওয়ায় আধুনিক বিজ্ঞান যে, কতদূর লাভবান হইয়াছে তাহার 
ইয়ত্তা করা যায় না । জড়, উদ্ভিদ্দ ও প্রাণীর কাধ্যের মধ্যে কোন 
শৃঙ্খলা খুঁজিয়া না পাইয়! জীবতত্ববিদ্গণ এপর্ধ্যস্ত ইহাদের 
প্রত্যেক কার্যকেই এক একট! পৃথক্ ব্যাপার বলিয়া স্বীকার 

করিয়৷ আসিতেছিলেন। এমন কি একই উত্ভিদের বিশেষ বিশেষ" 

অঙ্গের কাধ্যগুলির মধ্যে কোন শৃঙ্খল! না পাইয়া, সেগুলিকে 

সেই সেই অঙ্গেরই বিশেষ ধর্ম বলিয়া! ইহার! মানিয়া চলিতে- 
ছিলেন। বলা বাহুল্য, এই সকক্ধ ব্যাখ্যানে পুঁথির অবয়ব অনা- 
বশ্যকরূপে বাড়িয়া আসিয়াছে মাত্র, শিক্ষার্থিগণ ব্যাখ্যানের কোন 

মর্শই গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক বস্থ মহাশয়ের নূতন 
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আবিফারগুলি দ্বার! সমগ্র জীবতত্বে আজ এক নূতন আলোক 

পতিত হইয়াছে; ইহা দ্বারা প্রাণী ও উত্ভিদের বিচিত্র কার্যের 
সকল রহস্তাই প্রকাশ হইয়! পড়িতেছে। ূ 

এই ক্ষুত্র অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠাব্যাপী নবতথ্যপূর্ণ মহাগ্রস্থের 
একটা! স্থুল পরিচয় দেওয়াও অসম্ভব। আমর] এখানে আচার্য 
বন্থ মহাশয়ের আবিষ্কৃত আরো দুই একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া 
উপসংহার করিব। 

পাঠক অবশ্য অবগত আছেন, জীবতত্ববিদ্গণ এ পর্য্যস্ত 

প্রাণিশরীরের পেশী (4550165) নামক অংশকে স্নায়ু বা তৈজস্- 
নাড়ী (৬৬০) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক গুণবিশিষ্ট বলিয়! মানিয়! 
আমিতেছিলেন। অর্থাৎ পেশী জিনিসটা চলধন্্ী ()19016) 
এবং স্সাস সম্পূর্ণ অচলধন্মী (13০-77০৮19) । আচার্ধ্য বন্থ মহাশয় 
কিন্তু উভয়কেই একই গুণসম্পন্ন দেখিয়াছেন । অপর টবজ্ঞানিক- 

গণ যাহাকে অচলধশ্মী বলিয়! গিয়াছেন, তাহাই বস্থ মহাশয়ের 

ুক্ম পরীক্ষায় চলৎন্দী হইয়া দেখ! দিয়াছে । বাহিরের আঘাত- 
উত্তেজনা! পরিবহন করিবার শক্তি কেবল প্রাণিদেহেরই বিশেষত্ব 
"বলিয়া স্থির ছিল। আচার্য বন্ছু মহাশয় উত্ভিদ্দেহেও এই 

বেদনাপরিবহন দেখাইয়াছেন, এবং ইহাদের দেহ যে, প্রাণীর 
মতই ন্াযুজালে আচ্ছন্ন তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন । এতত্াতীত 
পরিপাকক্রিয়া, পাকরনের নিগঁয় এবং তুক্ত ভ্রব্য দেহস্থ করা 
ইত্যাদি ব্যাপার ষে, প্রাণী ও উত্ভিদদেহে ঠিক একই প্রকারে 
সম্পন্ন হয়, তাহাও আচাধ্য বস্থ মহাশয় প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। 
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উদ্ভিদ ও প্রাণীর নানা কার্য্ের মধ্যে এই একতা আবিষ্কৃত 
হওয়ায়, শারীরতত্বের ঘে সকল ব্যাপার প্রাণীর শারীরযন্ত্রের 
জটিলতার ভিতর দিয়া অতি অস্পষ্টভাবে আমাদের চোখে 

পড়িত, উদ্ভিদের সরল শারীরযন্ত্রে অতি সহজে তাহাদেরই বিশেষ 

পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । বলা বাহুল্য, ইহাতে জীবতত্বের 
অনেক কঠিন সমস্যার মীমাংসা সম্ভবপর হইয়। দাড়াইয়াছে। 
আধুনিক বিজ্ঞানের ইহা কম লাভের কথা নয় । 

পণ্ডিতগণ মনোবিজ্ঞানকে জড়বিজ্ঞান হইতে পৃথক করিয়া 

আলোচন! করিয়া থাকেন, কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে যে একট অতি 

নিগুঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহ। সকলেই মনে মনে বুঝেন। নানা 

কারণে সেই গুড় সম্বম্ধ আমাদের অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। নৃতন 

আবিষ্কারগুলি ছারা আচাধ্য বন্ধ মহাশয় মন ও জড়রাজ্যের মধ্য- 

বর্তী সেই রহস্তকুহেলিকাবৃত সীমাস্ত প্রদেশেরও সংবাদ আনিবার 

উপক্রম করিয়াছেন। স্থখ, দুঃখ, মেধা, স্ৃতি প্রভৃতির উতৎপত্তি- 

তত্বের আভাস এই আবিষ্কারগুলিতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে । যে 

মহাশক্তির, কণামাত্র পাইয়া বাষু সঞ্চলিত হয়, সূর্য্য উত্তাপ প্রদ্দান 
করে, মনোরাজ্যের বিচিত্র কার্ধয ষে, তাহারই অনস্তলীলার একটি 

স্ক্মাতিস্থক্ম অংশ, আচাধ্য বস্থ মহাশয়ের আবিষ্ষারে আমর আজ 

তাহা স্পষ্ট বুঝিতেছি। যে মুলভিত্তির উপর দ্লাড়াইয়া প্রকৃতি 
দেবী অনস্তত্রক্মাণ্ডে অনন্ত বৈচিত্র্য দেখাইতেছেন, সেই ভিত্তির 

সন্ধানই বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য । আচাধ্য বনু মহাশয় সেই 

লক্ষ্যকে সাফল্যের দিকে অগ্রসর করিয়াছেন । 
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জড় ও জীবৰ 





সজীব ও নিজীঁব 
জড় ও জীবের মধ্যে যে একট দুলজ্যা বৈষম্য এপর্যন্ত 

বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিয়া আমিতেছিলেন, বিজ্ঞানাচার্ধ্য 
জগদীশচন্দ্র বস্থু মহাশয় তাহা অস্বীকার করায় কয়েক বৎসর পূর্ব 

(দেশবিদেশে যে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কথ 
পাঠক অবশ্তই অবগত আছেন । তিনি দেখাইয়াছিলেন, আলোক 
উত্তেজনায় সাড়। দেওয়া একা জীবেরই বিশেষত্ব নয়। যে উত্তেজনাম্ব 

জীব সাড়া দেয়, তাহাতে নিজীব ধাতু প্রভৃতি পদ্দার্থ অবিকল 
সেই প্রকারেই সাড়া দিয়! থাকে । বিষ ও মাদক ত্রব্যের প্রয়োগে 
এবং পুনঃ পুনঃ আঘাত-তাড়নাদি দ্বারা প্রাণিগণ কিপ্রকারে মৃত্যু, 

মত্ততা ও অবসাদাদির লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহা! আমর! সর্বদাই 

দেখিতেছি। নির্ভীব ধাতুপিণ্ডে বিষাদ প্রয়োগ করিয়া আচাধ্য বনু 
মহাশয় প্রাণীর মৃত্যু প্রভৃতির স্তায় সকল লক্ষণই দেখাইয়াছেন। 

ধাতুপিওড যে, প্রাণীর মত সচেতন তাহা আচাধ্য বস্থ মহাশয় 
প্রচার করেন নাই। দেহে আঘাত লাগিলে আমর! যে প্রকার 

বেদনা অনুভব করি, জড় ধাতুপিগ্ড যে তাহাই করে, ইহাও জানা 

যায় নাই; সজীব পদার্থ আঘাত পাইলে, যে সকল লক্ষণ প্রকাশ 
করে, ধাতুপদার্থেও সেইরূপ লক্ষণ দেখা দেয়, আচাধ্য জগদীশ 
ইহাই পরীক্ষা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন । 

সজীব মাংসপেশীকে যদি চিম্টি কাট? যায়, ঝা তাহাতে মোচড় 



১৮৬ জগদীশচক্রের আবিষ্কার 

বা চাপ দেওয়! যায়, তবে তাহ লম্বায় ছোট হইয়! চড়ার দিকে. 

ফুলিয়া! উঠে । চাপ উঠাইয়া লইলে মাংসপেশী আবার প্ররুতিস্থ 

হয়। বিশেষ যন্ত্রের সাহায্য মাংসপেশীর এই বিরুতি ও প্রকৃতির 
উত্থান-পতন, রেখায় তআকিয়া লওয়া যায়। যদ্দি মাংসপেশীতে 

থাকিয়া থাকিয়। চাপ পড়ে, তবে তাহার তরঙ্গ-রেখা করাতের: 

দাতের মত হইয়া অঙ্কিত হয়। যদি এই চাপ অত্যন্ত ঘন ঘন হইতে 

থাকে, তবে শেষে এমন একটি অবস্থা আসে, যখন মাংসপেশী: 

নিরস্তর সম্কৃচিত হইয়া ধুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ উৎপন্ন করে। 

অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা! গরমে মাংসপেশী আড়ষ্ট হইয়া যায়, তখন, 

আঘাতে তাহার সাড়া পাওয়। যায় না এবং প্ররুতিস্থ হইতেও 
বিলম্ব ঘটে । আবার বিশেষ মাত্রার উত্তাপে মাংসপেশীর সাড়া 

সর্বাপেক্ষা বাড়িয়। উঠে। এই উত্তাপের মান্তর। ভিন্ন মাংসপেশীর 

পক্ষে ভিন্নরূপ। 

ভ্রব্যগ্তণে মাংসপেশীর সাড়া বাড়ে কমে। উত্তেজক পদার্থে 

সাড়া প্রবল হইয়! উঠে এবং প্রকৃতিস্থতাও শীভ্র ফিরিয়া আসে। 

অবসাদক পদার্থে বিপরীত ফল হয় এবং বিষে এই সাড়া-শক্তি. 

একেবারে নষ্ট করিয়৷ ফেলে । ইহাও দেখ। গিয়াছে, কোন.কোন 

ভ্রব্য মাজ্জাবিশেষে উত্তেজনা বা অবসাদ আনয়ন করে । 

মজীব মাংসপেশীকে ছাড়িয়! ষদি সজীব আমুকে লইয়া পরীক্ষা 

কর! যায়, তবে তাহাতে ও এইক্*প পরে পরে সাড়া ও প্ররুতিলাভ 
দেখা যায়। কিন্তু সায়ুতে এই সাড়ার প্রকাশ অন্ত প্রকার । ঘা 
লাগিলে সামুর আহত বা উত্তেজিত অংশ হইতে হুস্থ অংশ পর্যস্ত 



সজীব ও নির্জীব ১৮১ 

একটি বিছ্বাত্প্রবাহের কৃষ্টি হয়'। পুনঃপুনঃ আঘাত, শীতাতপের 

মান্রাধিক্য এবং উত্তেজক বা অবসাদক দ্রবা ছ্বার। স্মামুতে যে ক্রিয়! 
ও ক্রিয়াশাস্তি উপস্থিত হয়, যন্ত্রবিশেষের দ্বারা তাহার রেখাচিত্র 
লওয়! হইয়াছে । ম(ংসপেশীর চিত্রের সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখ 
যায়। অধ্যাপক বস্থ এইরূপ বিবিধ চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন । দেহ- 
বিদ্্গণ বলেন, দেহপদার্থের মধ্যে এই সাড়াই জীবনের স্ুম্প্ই 
লক্ষণ, মৃতপদার্থে ইহার সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়। 

এখন জড়পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্। অধ্যাপক বন্ধ 

দেখাহয়াছেন, একটি তারের এক প্রান্তে যদি মোচড় বা ঘ! দেওয়া 

যায়, তবে সেই আহত ব। উত্তে্িত গ্রান্ত হইতে প্ররুতিস্থ গ্রাস্ত 

পধ)স্ত একটি বিছাৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। তড়িৎমাপক সুচির বিচলন 

দ্বারা এই সাড়ার পরিমাণ ধরা পড়ে। যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা 

করিয়া অধ্যাপক বস্থ দেখাইয়াছেন, জড়পদার্থের এট আঘাতজনিত 

সাড়া ও প্রকৃতিলাভের তরঙ্গরেখার সহিত স্সায়ু-মাংসপেশীর 

তরঙ্গরেখার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে। 

ধাতুপদার্থে ঘন ঘন তাড়ন! করিলে যে তরঙ্গরেখা পাওয়া যায়, 
তাহা দস্তর ; সেই তাড়না! আরো দ্রুত করিলে তরঙ্গরেখ। নিরস্তর 

স্কীত হইয়৷ ধন্্স্কারের অবস্থা প্রকাশ করে। শীতাতপের মাত্রা 

অধিক হইলে ধাতুপদার্থে আড়ই্রতা জন্মে এবং বিশেষ উত্তাপে 

তাহার সাড়াশক্তি সর্বাপেক্ষা বিকাশ পায়;--ধাতুতারের মধ্যে 

বিশেষ ত্রব্য প্রয়োগ করিলে তাহার সাড়ার প্রবলতা মদমততান্ত 
মত আশ্চর্য্য বাড়িয়া উঠে, আবার ভ্রব্যবিশেষে অবসাদের লক্ষণ 



১৮২ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

আনয়ন করে, আবার কোন কোন দ্রব্যে বিষের মত কাজ করে ॥ 

কোন কোন দ্রব্য ধাতুপদার্থের পক্ষে বিশেষ মাত্রায় উত্তেজক এবং 

মাত্রাস্তরে অবসাদক ; আবার ইহাও দেখা গিয়াছে, সময়মত, 
গুঁষধ দিতে পারিলে বিষ-ক্রিয়ার প্রতিকার কর! যায়। রর 

এইরূপ নান! আঘাত-উত্তেজনায় ধাতুত্রব্যের যে ক্রিয়া! উৎপন্ন 
হয়, তাহার তরঙ্গচিত্র টজবতরঙ্গের এতই সদৃশ যে, দেহবিদ্গণ' 

উভয় চিদ্রকে পৃথক্ করিয়া নির্দেশ করিতে পারেন না । 

এই গেল আঘাতজনিত সাড়া । আলোকজনিত সাড়াসম্বদ্ধেও 
অধ্যাপক মহাশয় পরীক্ষ। করিয়া! সমফল পাইয়াছেন। তিনি একটি- 

কৃত্রিম চক্ষু নিশ্মাণ করিয়াছেন; যে সকল রশ্মিসম্বত্ধে আমাদের 

চক্ষু অসাড়, তাহার কৃত্রিম চঞ্মুৃতে সে সকল রশ্মিও সাড়া জাগাইয় 
থাকে । আলে! লাগিলে প্রাণীর চক্ষু যেমন করিয়া মন্তিকবে- 

উত্ণেজন! প্রেরণ করে, এই কৃত্রিম চক্ষুর ক্রিয়া ঠিক সেইরূপ । 



জড় ও জীবের আঘাঁত-অনুভভূতি. 
জড় ও জীব বাহিরের আঘাত-উত্তেজনায় যে, একই প্রকারে 

সাড়া দেয়, তাহ! বুঝিতে হইলে আচার্য বস্থ মহাশয় যে এক 

সাড়া-লিপির পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, প্রথমে তাহার একটু 

আলোচনা আবশ্যক । 

প্রতিদিনে বা প্রতিবৎসরে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, সে- 

গুলিকে আমরা নান৷ পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করিতে পারি। মনে 
কর! ষাউক, যেন বৈশাখ মাসে কলিকাতার বাজারে চালের, দর 

দিন দ্বিন কি প্রকারে; পরিবগ্িত হইয়াছে আমর! লিপিবন্ধ করিতে 

যাইতেছি । পাক! মুহ্ুরি লিখিবেন,_ 
১লা বৈশাখ প্রতিমণ , ২৯ 

তব রী রি ২৪৩ 

৩বা এ টা ৩০ 

৪ঠ1 টা ৩২ 

€ই রি রঃ ৩২. 

৬্ই ট ৪২. 

ণ্ই সু ৫২. 

৮্ই ০. 8 ৪1০ 
কিন্ত দোকানদারটি যদি বিজ্ঞানের একটু ধার ধারেন, তবে তিনি 

এ প্রকার একটা স্থূদীর্ঘ তালিক। প্রস্তততে অযথা মসীপত্রের 



১৮৪ জগদীশচজ্দরের আবিষ্কার 

অপ-ব্যবহার না! করিয়! একটা আকা বাকা রেখা টানিয়া এ আট 

দিনের বাজার-দর প্রকাশ করিবেন। তখন রেখাটার গ্রুতি 

একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে, উক্ত আটদিনের 
বাজার-দর কি প্রকারে পরিবন্তিত হইয়াছিল। 

ক ১২৭ ৩৪ ৫৪৬ ণ ৮৯ ৮ 

২৫শ চিত্র 

২৫শ চিত্রের শায়িত রেখ! “ক খ” এর গায়ে যে ১, ২, ৩, 

ইত্যা্দি বিন্দু রহিয়াছে, সেগুলি তারিখ জ্ঞাপন করিতেছে । দণ্ডায়- 
মান রেখ! “ক গ” এর গায়ের অস্কগুলি টাকার জ্ঞাপক। চিত্রের 

ঘ, ৬, চ,ছ ইত্যাদি বিন্দুগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার জন্য 
পাঠককে অন্থরোধ করিতেছি । ,ঘ বিন্দু ১ল৷ তারিখের উপরে 

"মাছে এবং এদিকে ঠিক আড়াই টাকার পাশে আছে, স্বতরাং 

আর কিছু না লিখিয়া ঠিক ১এর উপর ও আড়াইয়ের পাশে “ঘ* 
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এর স্থানে যদি একটা বিন্দু বসানে যায়, তাহা হইলে ১লা তারিখে 
চালের দর প্রতিমণ ২।* ছিল বুঝিতে কষ্ট হয় না। ও বিন্মুঠিক 
২র! তারিখের উপরে আছে এবং দণ্ডায়মান রেখার ৩৪ অংশের 

পাশে আছে। স্থৃতরাং “৮ বিন্দুকে দেখিলেই বলা যায়, ২রা' 

তারিখে চালের দর ৩৪০ টাকা ছিল। ৩রা হইতে ৮ই তারিখ 

ক ১ ২ ৩.৪ € ৬ ৭৬৮৯ 

২৬শ চিত্র 

'পর্যাস্ত যে চালের দর আছে, তদচুসারে চ, ছু, জ, ঝ, ঞ ও ট বিন্দু 

বসানো হইয়াছে। এখন চিত্রস্থ এই সকল বিন্দুর স্থান 

'দেখিলেই বলা যাইতে পারে, !& সকল দিনে চালের দর 
কত ছিল। 



রা 
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মনে করা যাউক, ৭ই তারিখের চালের দর জানতে হচ্ছা' 

কর! গিয়াছে । . শায়িত রেখার ৭ চিহ্িত অংশের উপরেই “ঞ% 

বিরাজমান এবং তাহা মূল্যনির্দেশক দণ্ডায়মান রেখার পাচ- 
অঙ্কের পাশে অবস্থিত ;--কাজেই, চট্ করিয়া বলিয়া দেওয়া যায় 

'যষে, *ই তারিখে চালের দূর ৫২ টাক] ছিল। 

এখন যদ্দি ২৬শ চিত্রের মত ঘ, , চ ইত্যাদি বিন্দুকে যোগ 

করিয়। দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঘ হইতে ট পর্যন্ত বিস্তৃত বেশ 
একটা বাকা রেখা পাওয়া যায়। দূর জানার কাজটা এই রেখা 
দ্বারা যেমন সহজে হয়, তালিক দ্বার সে রকম হয় না। 

রেখার উঠা-নামা! দেখিলেই চালের দরের উঠা-নাম৷ স্থম্পষ্ট 
বুঝ! যায়, ৭ই তারিখে চালের দর যে, সর্বাপেক্ষা চড়া 
ছিল, রেখার সর্ধবোচ্চ অংশ “এ” দেেখিলেই জানিতে বাকি 
থাকে না। 

বল! বাহুল্য, কেবল চালের দরই এরকম রেখ! দ্বারা জ্ঞাপন" 

করানে! হয় না। যে সকল ঘটন! ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইতেছে, 
তাহার্দের সকলগুলির বাড়া-কমার ইতিহাস এঁ প্রকার রেখা দ্বারা, 
প্রকাশ কর যায়। 

গত ৭ই পৌধ-_রাত্রি বারোট] হইতে বেলা নয়টার মধ্যে 
উষ্ণতার কি প্রকার পরিবর্তন হইয়াছিল, ২৭ (ক) চিত্রে রেখাঙ্কনে 

তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । এখামে দণ্ডায়মান রেখা ফারেন্হিটের' 

ডিগ্রির পরিমাণ নির্দেশ করিতেছে এবং শায়িত রেখা ঘড়ির ঘণ্ট। 

জ্ঞাপন করিতেছে । দেখ! যাইতেছে, "গ” বিন্দুতে রেখ খুব নীচে, 
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নামিয়াছে। বিজ্ঞ পাঠক একবার চিত্রের দিকে তাঁকাইয়াই বলিতে" 
পারেন, ৩টার সময় উষ্ণত। অত্যন্ত হাস হইয়া ৫* ভিগ্রি হইয়া" 
ঈাড়াইয়াছে ;--কারণ, গ বিন্দু ঠিক তিনের উপরে এবং পঞ্চাশের 
পাশে অবস্থিত । রেখার ছ, জ, ঝ অংশটার উত্থান পতন নাই, 

৭২ ১ ৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১৪ 

২৭শ (ক) 

ঠিক এক সরল রেখায় চলিয়াছে। পাঠক এ বিন্দুগুলির অবস্থান 

দেখিলেই বুঝিবেন, বেলা ৭ট,৮ট৷ ও ৯টার সময় উষ্ণতার পরি- 
বর্তন হয় নাই। এই ছুই ঘণ্টা কালের উষ্ণতা ৫২ ডিগ্রি ছিল? 

তার পরে রেখাটা যখন হঠাৎ উপরে উঠিয়া “এ* স্থানে 
আসিয়া ঈাড়াইল, তখন বুঝিতেই হইতেছে যে, বেল! দশটার সময়; 
কোন কারণে হঠাৎ উষ্ণতা বাড়িয়। ৫৫ ভিগ্রিতে পৌঁছিয়াছিল । 
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পেশীর এই অবসাদের লক্ষণ ধাতুপিণ্ডেও দেখিতে পাইয়াছেন। 
৩০শ চিত্রের (ক) অংশ পেশীর সাড়ালিপি এবং (খ) অংশ ধাতুর: 

উভয়ের এক্য অতি অদ্ভুত । গুরু আঘাতে পেশী ও ধাতু উভয়েই 
অবসন্ন এবং আড়ষ্ট । তাই চিত্রের রেখা উপরে উঠিয়াই সরল 

/1ং [। 
(ক) 

খ) 
৩৪ণ চিত্র 

হইয়। গিয়াছে । পরে কিছুকাল বিশ্রামের পর সেই রেখা নামিয়া 

পেশীর স্বভাবপ্রাপ্তির কথ জানাইতেছে। 

৩১শ চিত্রটি মাংসপেশী ও ধাতুর ধনুষ্টঙ্কারের অবস্থা জ্ঞাপন 
করিতেছে । ৪, ৮, অংশ মাংসপেশীর এবং ৪ ৮১” ধাতুর 
সাড়ালিপি। প্রথমে ইহারা নিয়মিত সাড়া দ্রিতেছিল, পরে 
কঠিন আঘাতে উভয়েই অবসন্ন ও আড়ষ্ট হইয়াছে । এইন্ধগ্ত 
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চিত্রের রেখা উপরে উঠিম্াই সরল হইয়! গিয়াছে । কিছুকাল 
বিশ্রামের পর সেই রেখা নাষিয়া ম্বভাবপ্রার্থির কথা 
জানাইতেছে। 

[1 
৩১শ চিত্র 

অল্প উত্তাপে প্রাণিদেহের অবসাদ নষ্ট হয়। কোন স্থানে 
বেদন৷ হইলে, তাপপ্রয়োগে বেদনার স্থান স্থস্থ হয়। কিন্তু 
তাপের পরিমাণ অধিক হুইতে থাকিলে, তাপই আবার বেদনার 
কারণ হয়। তখন তাপপ্রাঞ্ড অংশ অবসাদের লক্ষণ প্রকাশ 

করিতে থাকে । 
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৩২শ চিত্রটির (ক) ও (খ) অংশে মাংসপেশী ও ধাতু তাপে 
কিপ্রকারে, সাড়। দেয় তাহা লিপিবদ্ধ আছে। ত্রিশ ডিগ্রি 
উষ্ণতায় মাংসপেশী কিগ্রকার সবলে সাড়া দিতেছে, চিত্রের প্রতি 

(ক) (খ) 

৩২শ চিত্র 

দৃষ্টিপাত করিলেই পাঠক তাহা বুঝিবেন। তার পরে উষ্ণতার 
পরিমাণ ৬০ ডিগ্রি হইবামাত্র সাড়। ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে । (খ) 

ংশে ধাতুর অবস্থাও অবিকল তাহাই প্রকাশ করিতেছে। 
শীতের দিনে এক পেয়াল! গরম চা সেবন করিয়া প্রাণিদেহ যে 

বলসঞ্চার করে, তাহা পাঠককে বলিয়া দেওয়া! বৃথা । ধাতুপিণ্ডও 
যে সবল হইবার জন্ত একটু গরমের প্রতীক্ষা করিয়৷ বসিয়া থাকে, 
তাহা কিন্ত আচার্য বস্থু মহাশয়ের আবিষ্কার হইতেই জান! গেল। 

__ শ্বীধ্যবান ওষধ অল্পমাত্রায় সেবন করিলে দেহের উত্তেজনা 

বুদ্ধি পায়; প্রাণী তখন খুব সবল হয়। কিন্তু সেই গুঁধধের মাত্রাই 
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বৃদ্ধি পাইলে দেহে অবসাদের লক্ষণ দেখ! দেয় এবং শেষে তাহাতে 
মৃত্যু পথ্যস্ত ঘটে । আচার্য বন্থ মহাশয় ধাতুত্রব্যেও প্রানীর এই 
ক্ষণ আবিষ্কার করিয়৷ সকলকে বিস্মিত করিয়াছেন।। 

বহি 2০০০৯ 

জপ 

শপ ৪ টি 

ঢারা৮০ 

এআভ্মহহার 

আআ 
রর 

০০] 
০০০০ 

চ 

শহর 
্ 

০] 

চে " 

স্পররহিজ 
| / 

"নাহার 
৮৮৮ 

অ্পতিকিত 
চা, 

স্পিড 
তি 

কাহার 

ছা” 

শলমপতাি এ 

৮ 

মরার 

ও 
রঙ ০সস্পহেহির 

স্পিন 

। 

০০০০ 

থা 

৩৩শ চিত্র 
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৩৩শ এবং ৩৪শ চিন্রদ্ধয় ধাতুর সাড়ালিপি। স্বাভাবিক 
অবস্থায় ধাতু কিপ্রকার সাড়া দেয় ৩৩শ চিত্রের দক্ষিপস্থ্ 
রেখালিপি তাহা! প্রকাশ করিতেছে, তার পর উত্তেজক কণ্টিকৃ- 

পটাস নামক ওধধ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করায় তাহাই কিপ্রকার, 
সজোরে সাড়া দিতেছে, তাহা এ চিত্রের বামদিকের অংশে 
দৃষ্টিপাত করিলেই পাঠক বুঝিবেন। 

৩৪শ চিত্র 

৩৪শ চিত্রটির বাম পার্থের লিপি ্ুস্থ ধাতুর (টিনের ) 

স্বাভাবিক লাড়ালিপি। কষ্টিকৃপটাস্ বিষ অধিক পরিমাণে 
প্রয়োগ করায় ধাতুটির অবস্থা কিপ্রকার শোচনীয় হইয়াছে, দক্ষিণ 

পার্থস্থ সরলরেখার মত সাড়ালিপিতে তাহা প্রকাশিত রহিয়াছে ॥ 
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এই অবস্থায় ধাতু একেবারে অসাড়, তাই রেখার উত্থানপতন 
একেবারেই নাই। 

যেমন বিষ আছে, তেমনি বিষের ওষধধ আছে। কোন 

বিষাক্ত ওষধ অধিক পরিমাণে সেবন করিয়া প্রাণী যখন অবসন্ন 

ও মৃতপ্রায় হইয়৷ পড়ে, তখন বিষস্ব কোন ওুষধ প্রয়োগ করিলে 
পেকুস্থ হয়। 

আচাধ্য বন্থ মহাশয় এই লক্ষণও ধাতুতে দেখিতে পাইয়াছেন। 
প্রাণী ও ধাতুর এঁক্যের ইহা অপেক্ষা স্ন্দর প্রমাণ বোধণ্হয় আর 
নাই। আফিম্, বেলেভোনা, ইপিকাক্ প্রভৃতি যে কি প্রকারে 

মাত্রা ভেদে দেহে কখনও ওঁষধ, কখনও বিষের কাজ করে তাহা 

পাঠককে বলিয়! দেওয়। বাহুল্য । আচার্য বন্থ মহাশয় এই সকল 
ওষধ ধাতুতে প্রয়োগ করিয়া ঠিক সেই প্রকার কাজ দেখিতে 
পাইয়াছেন। কেবল ইহাই নহে। প্রাণীকে অল্প মাত্রায় মদ 

খাওয়াইলে সে যেমন সজীব ও চঞ্চল হইয়! উঠে, মগ্যপ্রয়োগে বন্ধ 
মহাশয় ধাতুকেও সেই প্রকার মত্ত হইতে দেখিয়াছেন। এই 
“অবস্থায় মদমত্ত ব্যক্তির ন্যায় ধাতু খুব সবলে সাড়া দিতে থাকে । 

অধিক মদ খাইলে পাকা মাতালও নিংস্পন্দ হইয়া ভূশায়ী হয়,___ 
অধিক মগ্প্রয়োগে ধাতুকেও ঠিক সেই প্রকার নিঃস্পন্দ হইতে 
দেখ! গিয়াছে । 

সজীব ও নির্জীবের পূর্বোক্ত স্থুল একতা ছাড়া আচাধ্য বন্ধ 
মহাশয় উহাদের খুঁটিনাটি অন্য বিষয়ে ষে সকল এঁক্য আবিষার 

করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতে গেলে সেগুলি লইয়াই 



১৪৮ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

খএকখানি বৃহৎ গ্রস্থ হইয়া পড়ে। কৌতুহলী পাঠককে বন্থ- 
মহাশয়ের “চ২95101956 ০0. [15106 200 13০011105” নামক 

পুস্তকখানি পাঠ করিতে অস্থরোধ করি । পুস্তকথানির আগাগোড়।, 
সজীব ও নির্জীবের জীবনের বিশ্ময়পূর্ণ কাহিনীতে পূর্ণ । 

যাহা! হউক, আচাধ্য জগদীশচন্দ্র সজীব ও নিঞ্জাবের মধ্যে এই 
সকল সাদৃশ্য আবিষ্কার লইয়! বিজ্ঞানশান্ত্রে এক নৃতন আলোক 
পাত করিয়াছেন। এই আলোকে জীব ও জড়তত্বের আরে যে 

কত রহস্ত প্রকাশ হইয়া! পড়িবে তাহা এখন বলা যাইতেছে না| 
প্রাণীর স্তায় নির্জীব ধাতুপিগু যে, বাহিরের আঘাতে সাড়া দেয়, 
বিষে অবসন্ন হয়, আবার প্রতিষেধক উঁষধ প্রয়োগে সুস্থ হয়, 

এ সকল কথ কিছুদিন পূর্বে কোন বৈজ্ঞানিকই জানিতেন না। 
সজীব ও নির্জীব পদার্থের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তাহা বিজ্ঞান 
স্থম্পষ্ট দ্েখাইতে পারে নাই। প্রাচীন আধুনিক অনেক 
বৈজ্ঞানিক এই ব্যাপারে অনেক সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন, কিন্তু 
ফলে কিছুই লাভ কর যায় নাই, কেবল যুক্তিতর্কের জঞ্জাল 

বাড়িয়৷ চলিম্বাছিল। আচার্য্য বন্থ মহাশয়ের এই আবিফার জড়, 
ও জীবতত্বের মূলের রহস্য প্রত্যক্ষ উদ্ঘাটন করিয়াছে। 



অবসাদ 

শ্রম ও অবসাদের সম্বন্ধ অবিচ্ছে্য। একের অস্তিত্বে আমর! 

অপরটির পরিচয় পাই । শ্রম করিলেই অল্লাধিক অবসাদ তাহার 
অনুসরণ করিবে এবং কাহাকেও অবসন্ন দেখিলে, কোন প্রকার 

শ্রমই যে, সেই ক্লান্তির উৎপাদক, তাহা! আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে 

পারি। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণকে অবসাদ উৎপত্তির মূল, কারণের 
কথ] জিজ্ঞাসা কর। তাহারা বলিবেন,-প্রাণী খন শ্রমে নিযুক্ত 

থাকে, তখন অবস্থা-বিশেষে মস্তি, ন্বামু, পেশী গ্রভৃতি শারীরিক 
ংশগুলির ক্ষয় আরম্ভ হয়। কিন্তু সেই ক্ষয়ের পৃরণ করিয়া 

শরীরকে প্ররুতিস্থ রাখার স্থব্যবস্থা প্রাণিদেহেই আছে বলিয়া, 
অল্পশ্রমজনিত দৈহিক ক্ষয় প্রাণীকে অন্স্থ করিতে পারে না। 

যন্ত্রমাত্রেরই কাধ্যোপযোগিতার একটা সীমা আছে; সেই 

সীম! অতিক্রম করিলে যন্ত্র বিকল হইয়া যায়। যে এঞ্জিন্ সহজে 
একখানি গাড়ি টানিতে পারে, তাহাকে ৪০ খানি গাড়ি টানিতে 

দিলে চাকা একবারও ঘুরিবে না । শারীরযস্ত্রের কােযাপ- 

যোগিতারও এ প্রকার একটা সীমা দেখিতে পাওয়! যায় । শরীরের 

স্বাভাবিক শক্তি, যে শ্রমজাত ক্ষয়কে অতি অল্পকাল মধ্যে পূরণ 

করে, দ্বিগুণ শ্রমজাত ক্ষয়কে সেই সময়ের মধ্যে পূরণ করা তাহার 
পক্ষে অসাধ্য হইয়! পড়ে" প্রাণী 'যখন ক্রমাগত কঠোর শ্রমে নিযুক্ত 
থাকে, পূর্বোক্ত শ্বাভাবিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষয়ের পূরণ 
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হয় না, কাজেই শ্রমের কালের দীর্ঘতা অন্ুনারে সমবেত ক্ষয়ের 
পরিমাণও বৃদ্ধি পাইপ থাকে । এই প্রকারে দৈহিক ক্ষয় যখন খুব 
অধিক হইয়া ছড়ায়, তখন প্রাণী আর শ্রম করিতে পারে না। 

একদল বৈজ্ঞানিকের মতে ইহাই অবসাদের মূল কারণ। 
অবসাদ-উৎপত্তির আর একটি মতবাদ আছে। এই মতা- 

বলম্িগণ বলেন, শ্রম দ্বার! প্রাণীর কোনও অঙ্গ বা ইন্দ্রয় সঞ্চালিত 

হইলে তাহাতে ম্বতঃই এক প্রকার অবসাদজনক পদার্থের 

( দহ0885 5090006 ) উৎপন্ন হয়। ইহাদের মতে সেই 
গূর্বববর্ণিত দৈহিক ক্ষয় এবং এই অবসাদজনক পদার্থ ই ক্লাস্তির মূল 
কারণ। উৎপতিমাত্র এই জিনিসট! দি নিয়মিত শোণিতপ্রবাহ 
দ্বারা দেহ হইতে নিফ্ষাশিত না! হয়, তাহ। হইলে সেট! প্রাণিশরীরে 

বিষবৎ অনিষ্ট করে। এতত্যতীত শারীরকোষের মধ্যবর্তী 
সুক্ম ব্যবধানগুলিতে এ পদার্থ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও কোষের 
জড়তা উৎপন্ন করে। ইহাদের মতে এ জড়তাই অবসন্ন প্রাণীর 
নির্জীব ভাবের কারণ। 

ভূবনবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক জগদীশচন্র বস্থ 

মহাশয় পূর্বোক্ত প্রচলিত সিদ্ধান্ত দুইটির নান! প্রকার ভ্রম 

দেখাইয়া, অবসাদ-উৎপত্তির আর একটি মতবাদ প্রচার 
করিয়াছেন। 

এ পুরাতন সিদ্ধান্ত ছুইটি বিশেষভাবে আলোচনা করিলে, 

পাঠকপাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন, আধুনিক পণ্ডিতগণ একমাজ্ 
রক্তকেই অবসাদনাশের কারণ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । ইহাই 



অবসাদ ২৬১ 

শরীরের সর্ধাংশে প্রবাহিত হইয়! দেহপুষ্টির উপযোগী পদার্থ বহন" 
করিয়া আনে এবং সঙ্গে সঙ্গে অবসাদজনক পদার্থের (7208৩ 

:50562105 ) ক্ষয় করে। অধ্যাপক বস্থ মহাশম রক্তহীন পেশী 

পরীক্ষা করিয়া অবসাদের লক্ষণ দেখাইয়াছেন, এবং প্রাণী যেমন 

বিশ্রাম দ্বারা শ্বভাবতঃ বিগতশ্রম হয়, তিনি শোণিতহীন পেশীরও 

তন্রপ অবসাদনাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । এতঘ্যাতীত চেতন, 

অচেতন, ধাতু, উত্ভিদ্বস্তমাত্রেই বস্থ মহাশয় অবসাদের লক্ষণ 

'আবিফার করিয়াছেন এবং সকল স্থানেই একই নিয়মে, অবসাদের 
অপনোদন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 

শোণিত-মাংসহীন নির্জীব ধাতৃকে যদি প্রাণীর ন্যায় অবসন্ন 
হইতে দেখা যায়, এবং তাহার অবসাদ অপনোদনের উপায়ও যদি 
এক হয়, তবে দেহের ক্ষয় ও অবসাদজনক পদার্থের উতৎ্পত্তিকে 

কি প্রকারে ক্লান্তির কারণ বলিয়! গ্রহণ কর! যাইতে পারে, তাহ! 

'পাঠকপাঠিকাগণ বিবেচনা! করুন। উত্ভিদ্দেহে ও ধাতুপিণ্ডে ত 
রক্ত নাই, তবে শোণিত-সঞ্চলনকেই ব!কি প্রকারে অবসাদের 
কারণ বলিয়। স্বীকার কর! যায়? 

অবসাদ-উৎ্পত্তির মূল কারণ আলোচনা করিবার পূর্বে, 

চেতন-অচেতন, সজীব-নির্জীব পদার্থমাত্রেই বস্থ মহাশয় কি 
প্রকারে অবলাদ-লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন, দেখা যাউক। পাঠক- 

'পাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন, প্রাণীর সজীবতার লক্ষণ ধরিবার কতক- 
'গুলি উপায় আছে। ধমনীর স্পন্দন-পরীক্ষ। সেগুলির মধ্যে একটি । 
এমুমূর্ু রোগীর জীবন আছে কি না দেখিবার জন্য ভাক্তার 
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'আসিয়। সর্বাগ্রে তাহার ধমনীষ্পদন পরীক্ষা! করেন। স্পন্দনের' 
লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে, ডাক্তারী পিদ্ধান্তে রোগী ম্বৃত বলিয়া 
স্থিরীকৃত হয়। . এট? মৃত্যু পরীক্ষার খুব প্রচলিত সহজ উপায়, 
বটে, কিন্তু ইহাকে কোন ক্রমেই স্থক্ক উপায় বল! যাঁয় না,__ 
কেবল নিজের স্পর্শশক্তির উপর নির্ভর করিলে জীবিতকে মৃত 

সিদ্ধান্ত করা কোন ক্রমেই অসম্ভব নয়। যাহা হউক, সজীবতা 
পরীক্ষার ইহা অপেক্ষাও একট! সুল্মস উপায় আছে। প্রাণি- 

শরীরের কোনও পেশী বা স্বায়ুর ছুই অংশে তার সংযুক্ত রাখিয়া' 
তাহাতে আঘাত কর। পেশী সুস্থ ও সজীব থাকিলে, প্রতি 

আঘাতেই তাহার মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া, 
সেই তারের মধ্য দিয়া চলিতে দেখিবে এবং যদ্দি সেই তারটির। 

মধ্যে তড়িদ্বীক্ষণ (08152107096) যন্ত্র সংযুক্ত থাকে, তবে কি 
পরিমাণ আঘাতে কি পরিমাণ বিছ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে, 
তাহ! সেই যন্ত্রের শলাকার বিচলন দ্বারা বেশ বুঝা যাইবে । যে 
প্রাণী যত সবল ও সুস্থ থাকিবে, অল্প আঘাতে তাহার শরীরে তত 

প্রবল প্রবাহ উৎপন্ন হইবে। মৃতপ্রায় প্রাণিশরীরে প্রচণ্ড 

আঘাত দাও, একট! ক্ষীণ বিছ্যুত্প্রবাহের উৎপত্তি দেখিবে। মৃত 
প্রাণিদেহে শত আঘাত দাও, বিদ্যুতের অণুমাত্র লক্ষণ দেখিতে 

পাইবে না। 

পাঠকপাঠিকাগণ পূর্বেবোন্ত তড়িৎ-প্রবাহকে বৈছ্যাতিক শকটের 
চালক বা আলোকোৎপাদক প্রবাহের ন্ঠায় অবিচ্ছিন্ন বলিয়! মনে 

করিবেন না। এ প্রবাহগুলি প্রায়ই অত্যল্পকাল স্থামী হয়। 



অবসাদ ২০৩. 

কোন প্রকার আঘাত-উত্তেজনাপ্রাপ্তিমাত্র প্রাণিদেহে একটা * 
ক্ষীণ প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া, সেটি ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, 
এবং তাঁর পর বুদ্ধির চরম সীমায় উপনীত. হইলে প্রবাহটি 
আপন। হইতেই মৃছুতর হইয়। ক্রমে একবারে লয় প্রাপ্ত হইয়] যায়। 

খ ঘ 

ক গ ওঙ 

৩৫শ চিত্র 

অধ্যাপক বন্থ মহাশয় আঘাত-উত্তেজনাজাত বৈদ্যুতিক- 

প্রবাহের প্রাবল্য এবং তাহাদের উত্পত্তি ও লয়কাল লিপিবদ্ধ 

রাখিবার একটি স্থন্দর উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। উপরের 

৩৫শ চিত্রটি সেই প্রথায় অক্কিত একটি স্সামুর বৈদ্যুতিক লিপি । 
ইহার উর্ধগামী কখ, গঘ ইত্যাদি রেখ! গ্রবাহবৃদ্ধির সুচক' 
এবং নিয়মুখী খগ ও ঘঙ প্রভৃতি রেখাগুলি দ্বার প্রবাহের হাস 

বুঝায়। উদ্ধগামী কখ, গঘ ইত্যাদির রেখার খ ও ঘ গ্রাস্তগুলি 
যতই ভূমি রেখা হইতে দূরে থাকিবে, ততই প্রবাহ প্রবল হইয়া- 
ছিল বুঝিতে হইবে । কোন আঘাতজাত প্রবাহের বৃদ্ধি বা লয় 
পাইতে কত সময়ের আবশ্ক হইয়াছিল, চিত্রপরীক্ষায় তাহা ও 

₹ঝা। যায়। প্রবাহবৃদ্ধির স্চক কখ, গঘ ইত্যাদি রেখাগুলি 



৬৪ জগদীশচন্দ্রের আবিফার 

কঙ ভূমির দিকে যত হেলিয়! থাকিবে,বৃদ্ধির চরমসীমায় পৌছিতে 
তত অধিক সময় লাগিয়াছিল বুঝিতে হইবে । প্রবাহের লয়প্রাপ্তি- 
কালও, ভূমির সহিত নিম্নগামী খগ ও ঘঙ প্রভৃতি রেখার এ 
প্রকার অবনতি পরীক্ষা করিলে অনায়াসে বুঝা যায়। সজীব 
মাংসপেশীতে আঘাত দিতে থাকিলে, প্রত্যেক আঘাতেই যে, 

একটি ক্ষণিক তড়িত্প্রবাহের উৎপত্তি হয়, তাহা পূর্বে বলা 
হইয়াছে । ৩৫শ চিত্রস্থ তরঙ্গরেখার প্রত্যেকেই এক একটি পৃথক্ 
আঘাতজাত প্রবাহের সাড়ালিপি |* 

অধ্যাপক বস্থ মহাশয় সজীব মাংসপেশীতে ক্রমাগত ঘন ঘন 
আঘাত প্রয়োগ করিয়! দেখিয়াছেন, প্রথমে প্রত্যেক আঘাতে 

প্রবলভাবে বৈদ্যুতিক সাড়। দরিয়া, সেটি ক্রমে এত দুর্বল হইয়া 

পড়ে যে, তখন প্রবল আঘাতে অতি ক্ষীণ সাড়া ব্যতীত আর 
কিছুই তাহাতে দেখা যায় না। কিন্তু ইহার পর দি পেশীটিকে 

কিঞ্চিৎ বিশ্রামের অবকাশ দেওয়] যায়, তাহা হইলে সেটি সুস্থ 
হইয়া! আবার পূর্বের স্টায় প্রবল সাড়া দিতে থাকে । 

* বল! বাহুল্য, আঘাত-উত্তেজন। দ্বারা অধ্যাপক বস্থ মহাশয় এই শ্রেণীর 

যভগুলি চিত্র পাইয়াছেন, তাহার একটিও হাতে অঙ্কিত নয়। বিছ্যুদৃবীক্ষণ 

(32121701066) যন্ত্রের শলাকায় যে দর্পণ সংলগ্ন থাকে, তাহার 

প্রতিফলিত আলোকই চিত্র-অস্কনের মূল অবলম্বন । শলাকার বিচলনের সহিত 

সেই দর্পণের প্রতিফলিত আলোক চঞ্চল হইয়৷ ফোটোগ্রাফের কাচের উপর 

পড়িলে, তাহাতে আলোকপথের যে রেখাময় ছবি স্থায়িভাবে অঙ্কিত হইয়। 

পড়ে, তাহাই সেই সাড়ালিপি। 



অবসাদ ২০৫ 

৩৬শ চিত্রটি সজীব প্রাণিদেহের অবসাদলিপি। প্রাণী হুস্থাবস্থায় 

প্রতি আঘাতেই যেমন নিয়মিত সাড়া দেয়, তাহা চিত্রের বাম 

পার্খস্থ সমদীর্ঘ তরঙ্জ-রেখাগুলি দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন। তার 

11001100111) 
৩৬শ চিত্র 

পরে আঘাতসংখ্য। বৃদ্ধি বার প্রাণীকে অবসন্ন করিলে, সেটি কি 

প্রকার ক্ষীণ সাড়1 দিয়াছে, পাঠক এ চিত্রের মধ্যস্থ অংশে তাহার 

স্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাইবেন। অবসন্ন হওয়ার পর, অধ্যাপক 

বস্থ মহাশয় অবসাঁদমোচনের জন্ত প্রচুর অবকাশ দিয়া আবার 

৩৭শ চিত্র 

তাহাতে আঘাত প্রদান আরস্ত করিয়াছিলেন। বিগত-শ্রম প্রাণী কি 

প্রকারে পূর্বের স্তায় প্রবল সাড়া দিয়াছিল, চিত্রের দক্ষিণপ্রাত্তস্থ 

দীর্ঘতর তরঙ্গ রেখাগুলি দ্বার পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন 



২০৬ জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার 

অধ্যাপক বস্থ মহাশয় সজীব উদ্ভিদ ও নিজ্জীব ধাতু-পিণ্ডে 
'খন ঘন আঘাত দিয়া অবিকল পূর্ব্বের অনুরূপ ফল পাইয়াছেন।* 
৩৭শ ও ৩৮শ চিত্রদ্ধয় অবসন্ন উদ্ভিদ ও ধাতুর সাড়ালিপি। 
চিত্রগুলির এঁক্য কতদূর সুক্ম পাঠক একবার সেগুলির প্রতি 

৩৮শ চিত্র 

দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন । স্বস্থ উদ্ভিদ ও ধাতু আঘাত 
দ্বারা বিদ্যুত্প্রবাহ উৎপন্ন করিয়। যে প্রকার সাড়া দেয়, চিত্র-ঘয়ের 

প্রথম অংশ দেখিলেই পাঠক তাহা বুঝিবেন। তার পর উপধুর্ণপি 
আঘাতে অবসন্ন হইয়া উহার যখন ক্ষীণ সাড়া দিতে থাকে, পাঠক 
চিত্রের মধ্যস্থলে তাহার সাড়ালিপি দেখিবেন । এই অবসন্ন উত্ভিদ্ 
ও ধাতুকে বিশ্রামের অবকাশ দাও,_-প্রাণীর ন্যায় ইহারাও 

* কেবল অবসাদ বর্চাপারে নহে,_বাহা আঘাত-উত্তেজনায় প্রাণিশরীরে 
বেদন1 ব। অন্ুস্থতাবযঞ্লক যে বৈছাতিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, তদবস্থ উদ্ভিদ ও 

ধাতুতে অধ্যাপক বস্তু মহাশয় অবিকল একই লক্ষণ আবিষ্কার 
করিয়াছেন। মদমত্ত, বিষমৃত, গ্রীক্ম বা শীতে অবসন্ন হইয়। প্রাণিদেহ যেমন সাড়া 
দেয়, উত্তিদ ও ধাতু অবিকল যে, সেই প্রকার সাড়। দিয়। থাকে পূর্ব্ব অধ্যায়ে 

ভাহ! বিবৃত হুইয়াছে। 



অবসাদ ২৭ 

বিগতশ্রম হইনব। পাঠক চিন্রদ্বয়ের দক্ষিণপার্খস্থ দীর্ঘ তরজরেখা 
দেখিলে তাহা বেশ বুঝিবেন। এ রেখাগুলিই সেই বিগত 

উদ্ভিদ ও ধাতুর সাড়ালিপি। 
অবসাদ কেবল শ্রমপরায়ণ প্রাণীরই ধর্ম ভাবিয়া আধুনিক 

গপ্ডিতগণ কি প্রকার ভ্রম করিয়াছিলেন, পূর্বোক্ত ব্যাপার 

হইতে পাঠক তাহা! স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন | কেবল কল্পনা-সাহায্যে 

বৈজ্ঞানিকগণ যে অবসাদ-জনক পদার্থ (20206 500962006) 

ইত্যাদির সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়াছিলেন, সেগুলি আমূল ভ্রমপূর্ণ | 

অবসাদ-উৎপত্তির মূল কারণসম্বদ্ধে অধ্যাপক বস্থু মহাশয় কি" 
বলেন, এখন দেখা যাউক। সজীব মাংসপেশীতে আঘাত দ্রিলে যে 

বিছাৎ-প্রবাহের উৎপত্তি হয়, সেট! ইহার মতে একটা আণবিক 
ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই নয়। আঘাতাদি দ্বারা কোন পদার্থের 

এক অংশের আণবিক বিন্যাস বিকৃত করিলে, এই অংশের অণুগুলি 
প্র্কৃতিস্থ হইবার জন্য শ্বতঃই সচেষ্ট হইয়া পড়ে। অধ্যাপক 

বস মহাশয়ের মতে ইহাই আহত ও অনাহত স্থানের মধ্যেকার 
সেই তড়িৎ-প্রবাহের মূল কারণ। অবসাদও এ প্রকার এক 
শ্রেণীর আণবিক বিকৃতির ফল। চেতনা-অচৈতন্ত বা সজীবতা- 
নিজ্জখীবতার সহিত তাই অবসাদের কোন সম্বদ্ধই খু'ঁজিয়। পাওয়া 
যায় না। ঘন ঘন আঘাত দ্বার কোন পদার্থের আণবিক বিন্যাস 

বিকৃত কর; অবসাদলক্ষণ আপনিই আসিয়৷ উপস্থিত হইবে। 
এই আণবিক সিদ্ধান্তটি অধ্যাপক বস্থর অন্কুমানমূলক উক্তি 

নয়। একখণ্ড ধাতুর এক অংশের আণবিক বিন্যাস কোন উপায়ে 



২০৮ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

বিরূত করিয়া তিনি বিকৃত ও অবিকৃত অংশের মধ্যে তড়িৎ-- 

প্রবাহের স্পষ্ট অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন। কোন বৈজ্ঞানিক তত্বের, 

ইহা৷ অপেক্ষা গ্রত্যক্ষতর প্রমাণ প্রয়োগ প্রকৃতই অসম্ভব। 
অবসাদ-উৎপাদদক আণবিক বিকৃতিট। যে কি, তাহা বুঝিতে 

হইলে, অণুর উপর বাহ আঘাত-উত্তেজনার কার্ধ্যটা প্রথমে জান 
আবশ্তক। অধ্যাপক বন্থ মহাশয় একটি সহজ যন্ত্র বার পদার্থের 

আভ্যন্তরীণ এই আণবিক বিচলন ব্যাপারট। বেশ বুঝাইয়াছেন। 
যন্ত্রটি স্থত্রসংলগ্ন একটি গোলক ব্যতীত আর কিছুই নয়। 

,গোলকে ধাক্কা দিলে, অবস্থাবিশেষে তাহার যে প্রকার আন্দোলন 

দেখা যায়, কোন পদার্থে আঘাত দিলে তাহার অণুগুলির বিচলনও 

কতকট। তন্দ্রপ হুইয়। পড়ে । গোলকের একদিকে একটি মাত্র ধাক! 
দাও, পূর্বের স্থির গোলকটি পুনঃপুনঃ উর্ধাধোভাবে আন্দোলিত 
হইয়া ক্রমে স্থির হইয়! যাইবে । কোন পদার্থে আঘাত দাও, 
তাহারও অণুদকল পূর্বববৎৎ আন্দোলিত হইয়া এবং ইহাতে 
তড়িৎ্প্রবাহ উৎপন্ন করিতে করিতে শেষে স্থির হইয়৷ পড়িবে । 

চক্ষুর কুষ্ণপর্দীর (1২00৪ ) উপর পতিত আলোক দ্বারা, এই 
প্রকার পুনরান্দোলনের লক্ষণ বহ্থ মহাশয় অনেক পরীক্ষায় 
দেখাইয়াছেন। পূর্বোক্ত গোলকের আন্দোলনের সময় যদি 
বালুকাপূর্ণ একটি পান্তর উহার সংস্পর্শে আনা যায়, তাহা হইলে 
গোলকটি বালুকার বাধায় আর পুনরান্দোলন করিতে পারে না । 

কারণ, ধাক্কা দ্বারা একবার উপরে উঠার পর নীচে নামিবামাত্র 

বালুক। গতি ক্ষয় করিয়া দেয়; কাজেই, এক একটি আঘাতে তাহার 



অবসাদ ২৪৯ 

একবার উর্ধে গমন এবং একবার নিয়ে আগমন ব্যতীত আর 

আন্দোলন হয় না। পদার্থে আঘাত দিলে, আমরা সাধারণতঃ 

যে, প্রতি আঘাতে এক একটি করিয়া বৈদ্যুতিক সাড়া পাই, 
অণুর পূর্বোক্ত প্রকারের আন্দোলনই তাহার কারণ। 

এই ত গেল আঘাতজাত সাধারণ বৈদ্যতিক সাড়ার কথা। 
পুনঃপুনঃ আঘাতে যে আণবিক বিচলন হয়, তন্বারা পদার্থের 
বৈছ্যুতিক সাড়া বৃদ্ধি না পাইয়। তাহ! কি প্রকারে ক্রমে ক্ীণতর 
হইয়া অবসাদলক্ষণ প্রকাশ করে, এখন তাহা দেখাঁ*যাউক ॥ 

প্রবল আঘাতপ্রাপ্তির পর সেই উদাহৃত গোলকটি খুব উর্ধে 
উঠিয়া যখন প্ররুতস্থ হইবার জন্য সবেগে নীচে নামিতে থাকে, 
সেই সময় তাহাকে গতির বিপরীত দিকে একটি ধা দাও। 
এই সময়ে প্রদত্ত ধাককার অধিকাংশই সেই বেগবান্ গোলকটিকে 
মধ্যপথ হইতে বিপরীত দিকে ফিরাইতেই ব্যয়িত হইয়া যাইবে, 

_ধান্কার যে একটু বল অবশিষ্ট থাকিবে তদ্বারা সেটি হয়ত 

একটু উর্ধে উঠিয়াই আবার নীচে নামিতে আরম্ভ করিবে । ঘন 
ঘন আঘাত দ্বার পদার্থের ষে অবসাদ হয়, পূর্বোক্ত প্রকারের 
আণবিক বিচলনই তাহার মূল কারণ বলিয়া অধ্যাপক বস্থু 
মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । কোন পদার্থে ধীরে ধীরে আঘাত 
দাও, প্রথম আঘাতে বিচলিত হওয়ার পর অণুনকল যখন 

স্বাভাবিক স্থানে আসিয়া পড়ে, তখনই ইহার! দ্বিতীয় আঘাতের 
ধাক্ক। পায়, কাজেই, সেই আঘাতে অণুগুলি আবার সবলে বিচলিত 
হইতে পারে এবং তাহার ফলে নিয়মিত সাড়ার লক্ষণ প্রকাশ 
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২১০ জগন্দীশচন্দের আবিষ্কার 

পায়। কিন্ত ঘন আঘাতগুলির পরস্পরের মধ্যেকার ব্যবহিতকাল 
অতি অল্প, এজন্ত প্রথম আঘাত দ্বারা যে আণবিক আন্দোলন 

হয়, তাহা সম্পূর্ণ করিয়া প্রক্ৃতিস্থ হইবার পূর্বেই, অধুসকল 
তাহাদের গতির বিপরীত দিকে আর এক আঘাতের সংস্পর্শে 

আসিয়া পড়ে। কাজেই, পূর্ব-উদ্দাহ্ৃত নিম্নগামী গোলকের 
ধাক্কার ন্যায়, এই আঘাতের অনেকট। শক্তি অণুগুলির গতি 
থামাইতেই ব্যয়িত হইয়া যায় এবং যে একটু শক্তি অবশিষ্ট 

থাকে, ভাহাতে অণুগুলির অতি সামান্যই বিচলন হয়। ঘন ঘন 
আঘাতে অণুর এই স্বল্প বিচলনই অবসাদের মুল কারণ । 

অধ্যাপক বন্থ মহাশয়ের এই আবিষ্কারের বিবরণ ইংলগু, 

ফ্রান্স, জান্মীণি প্রভৃতি দেশের নানা বৈজ্ঞানিক-সমাজে প্রচারিত 

হইয়াছে । এই সকল সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও ভ্রান্ত যুক্তি 
দেখিয়া সকলেই বিশ্মিত হইয়া! পড়িয়াছেন। বিধাতা স্থষ্থির 
কোন জিনিসকেই যে বিশেষ গুণসম্পদ্ দিয়া সৃষ্টি করেল নাই, 
তাহা আমাদের অতিবৃদ্ধ পিতামহগণ বেশ জানিতেন। তুচ্ছ 

বালুকণ। হইতে আরম্ভ করিয়৷ ধীশক্তিসম্পন্ন মানব পর্যন্ত সকল 
পদার্থ একই অখগ্ড নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া শাসিত 
হইতেছে, তাহা আমাদের পূর্ববপুরুষগণ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন। 
পিতামহগণের উপযুক্ত সন্তান জগদীশচন্দ্র তাহার আবিফারগুলি 
দ্বার সেই মহাসত্যের একটু সামান্য অংশ দেখা ইয়াছেন মাত্র । 



দৃষ্টিতত্ব 
কৃত্রিম চক্ষু 

আধুনিক শারীরতত্ববিৎ পপ্তিতগণকে দৃষ্টিজ্ঞান-উৎপত্তির' 
কারণ জিজ্ঞাসা কর, তাহারা বলিবেন,-_চক্ষুর পম্চাঘর্তী কৃষ- 
পর্দায় (২০678) বাহিরের আলোক পড়িয়! উত্তেজনা উপস্থিত 

করিলে, সেই উত্তেজন! মস্তিষ্কের যোগে দুষ্টিজ্ঞানের সঞ্চার করে। 

কিন্তু সেই উত্তেজনাটা যে কি, এবং অতি সুক্ষ অতীন্দ্রিয় ঈখর- 
তরঙ্গ অক্ষিপার্দায় আঘাত দিবামান্র ষে কি প্রকারে দৃষ্টি- 
জ্ঞানের উত্পাদন করে, তৎসম্বন্ধে মতদ্ৈধ আছে। 

একদল বেজ্ঞানিকের মতে, অক্ষিপর্দায় লিপ্ত পদার্থবিশেষের 

'রাসায়নিক পরিবর্তন দৃষ্টিজ্ঞানের মূল কারণ । বাহিরের আলোক 

অক্ষিচ্ছিদ্রের (60711) মধ্য দিয়! পর্দালিগড পদার্থে পড়িয়া সেই 

রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করে। ইহার! আরে! বলেন,--এই 

পরিবর্তন ঠিক সাধারণ রাসায়নিক পরিবর্তনের অনুরূপ নয়, 
আলোক দ্বার! পর্দালিপ্ত পদার্থ অবস্থাবিশেষে কখন ধ্বংস এবং 

কখনও বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয় এবং বৃদ্ধি (19290110 
800 £১0200110 01020859) দ্বারা দৃষ্টিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়! থাকে । 

বাহিরের আলোক দ্বারা আমরা স্থষ্রপদার্থে ষে, নানাবর্পণের বিকাশ 

দেখিতে পাই, ইহাদের মতে উক্ত দুইপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্তনের 
(11605570110 01750859) মিশ্রণই তাহার মূল কারণ। 



২১২ জগদীশচন্্রের আবিষ্ধার 

গ্রাকৃতিক কাধ্য বাহির হইতে দেখিলে খুব জটিল ও 

অনিয়ন্ত্রিত বলিয়! বোধ হয় সত্য, কিন্তু একবার রহস্তাবরণ 

উন্মোচিত হইলে তাহাদের প্রত্যেকটির খু'টিনাটি ব্যাপারেও 

স্ব্যবস্থা ও সরল নিয়ম ধরা পড়িয়া! যায়। দৃষ্টিজ্ঞান-উৎপাদনের 
পূর্ববোক্ত ব্যাখ্যায় নানা জটিলতা! থাকায়, সেট! কতকটা অন্বাভা- 
বিক হইয়া ফ্াড়াইয়াছে। এইজন্ত আজকাল অনেকেই সেটিকে 
প্রকৃত ব্যাখ্য! বলিয়। ত্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন । আলোক- 

পাতমান্ত 'অক্ষিপর্দালিপ্ত পদার্থের ক্ষয় ও নিমেষমধ্যে সেই ক্ষয়ের' 

পুরণ এবং তার পরে আবার সঙ্গে সঙ্গে দৃ্িজ্ঞানের উত্পাদন, এ 
সকলই আমাদেরও নিকট অসম্ভব বলিয়। বোধ হয়। এ প্রকার 

দ্রুত রাসায়নিক কাধ্যের উদ্দাহরণও জড়বিজ্ঞানে ছুলণভ। 

যাহা হউক, দৃষ্টিজ্ঞানোৎপত্তির রাসায়নিক ব্যাখ্যার এই সকল 
গলদ্ দেখিয়া, একদল আধুনিক পণ্ডিত আর এক মতবাদ প্রচার 

করিয়াছেন। ' ইহাদের মতে দৃষ্টিজ্ঞানের মূল কারণ বিদ্ধ্যুৎ। 
আলোকপাতমাত্র কৃষ্ণপদার্থলিঞ্ধ অক্ষিপর্দীয় তড়িৎ উৎপন্ন হয়, 

এবং তার পরে সেই তড়িৎ-তরঙ্গ অক্ষিম্নায়ু (06০ 1০:৮০) 
দ্বারা প্রবাহিত হইয়া মস্তিফ্ষে নীত হইলে দৃষ্টিজ্ঞানের সঞ্চার হয়। 
অক্গিত্নায়ুর কার্য কতকট] টেলিগ্রাফের তারের কার্য্যের অনুরূপ 

এবং প্রাণিমন্তিফটা! যেন টেলিগ্রাফের সঙ্কেত গ্রহণযন্ত্,--অতি মৃদু 
তরজও ইহাতে আসিয়া প্রবল ম্াড়ার উৎপাদক হয়। 

উল্লিখিত নৃতন মতবাদ প্রচারের পর এ সম্দ্ষে আর বিশে 
কোন সংবাদ পাঁওয়! যায় নাই । কি কারণে আলোকপাতে তড়িৎ 



দৃষ্টিতত্ব ৷. ২১৩ 

উৎপন্ন হয় এব্ং চক্ুপ্রবিষ্ট আলোকের প্রকারভেদেই বা কোন 
প্রক্রিক্বায় বর্ণ-বৈচিজ্র্ের বিকাশ হয়, এই সকল তথ্যের সহজ 
মীমাংসা এই মতবাদে পাওয়া যায় নাই। ভারতের স্ৃসন্তান 
বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বস্থ মহাশয় বহু গবেষণ! ছ্বার। সম্প্রতি 
দুষ্টিতত্বসন্বন্ধীয় বৈদ্যুতিক মতবাদ্দের পোষক অনেকগুলি প্রত্যক্ষ, 
মুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । অধ্যাপক বন্থু মহাশয়ের এই সকল 

আবিষ্কার দ্বারা শিশু মতবাদটির ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়া ্াড়াইয়াছে, 
এবং অপর বৈজ্ঞানিকগণ দৃষ্টিব্যাপারের যে সকল জটিল ঘটনার 
কোন কারণই এপর্য্যস্ত উল্লেখ করিতে পারেন নাই, বস্থুমহাশয়ের 

গবেষণায় তাহাদেরও উৎপত্তিতত্ব আবিষ্কৃত হইয়।৷ পড়িয়াছে। 
আমরা বর্তমান অধ্যায়ে অধ্যাপক বন্থুমহাশয়ের দৃষ্টিতত্বসন্বদধীয় 
আবিষ্ষারের কিঞ্চিৎ আভাস দ্িব। 

হোম্গ্রেন্ (1701756160), কুনে (00০), ডিওয়ার 

(৯৩৬2) এবং ষ্টেনার্ (5%51706 )-প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক 
অনেক পণ্ডিত দৃষ্টিতত্বসত্বদ্ধে নানা পরীক্ষা করিয়াছিলেন, 
আলোকপাতজনিত বিছ্যুত্প্রবাহ যে, দৃষ্টিজ্ঞানের উৎপত্তি করে, 
ভেকের চক্ষে আলোকপাত করিয়া ইহারাই তাহ প্রথমে দেখিতে 
পান। অধ্যাপক বস্থমহাশয়ও পূর্ব বৈজ্ঞানিকগণের ন্যায় প্রাণি- 
চক্ষে আলোকপাত করিয়! বিদ্যুত্লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন, 
এবং হঠাৎ আলোকপাতরোধু ও আলোকের প্রাখ্্যপরিবর্তন 
করিলে প্রবাহের কি প্রকার পরিবর্তন হয়, তাহাও লিপিবদ্ধ 
রাখিয়াছিলেন। এই পরীক্ষাকালে বন্থমহাশয়ের মনে হইয়াছিল, 
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_ষদি প্রকৃতই আলোক দ্বারা গ্রাণিচক্ষে বিছ্যুতের উৎপত্তি সম্ভবপর 
হয়, তবে স্থকৌশলে চক্ষুর অনুরূপ একট1 যন্ত্র নিম্মাণ করিয়া 
তাহাতে আলোকপাত করিলে নিশ্চয়ই বিদ্যুতের উৎপত্তি হইবে। 

এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়! একটি নাতিস্থুল রৌপ্যদণ্ডের একগ্রাস্ত 
,পিটাইয়া বস্থমহাশয় সেটাকে অক্ষিকোষের আকার প্রদান করিয়া 
ছিলেন। তারপর সেই অক্ষিপুটে ব্রোমিনের (9:0:07)6) 
প্রলেপ দ্বার কুত্রিম অক্ষিপর্দা রচন1 করিয়। তাহাতে আলোকপাত 

করিয়৷ দেখিয়াছিলেন। প্রাণিচক্ষুতে আলোকপাত হইলে, যেমন 
অক্ষিপর্দা ও অক্ষি্নায়ুর মধ্য দিয়া একট। বিছ্যুত্প্রবাহ পরিচালন 

করে, কৃত্রিম চক্ষৃতেও অক্ষিপুট ও সেই রৌপ্যদণ্ডের মুক্তপ্রাস্ত- 
সংলগ্ন তারের মধ্য দিয়াও তদ্রপ তড়িৎত্প্রবাহ দেখা গিয়াছিল। 

পূর্ব্ববর্ণিত সহজ ও অতিত্ক্ষ্ যন্ত্রটি, অধ্যাপক বস্থু মহাশয়ের 

দৃ্টিতত্বসন্ব্ধীয় আবিষ্কারের গ্রাধান অবলম্বন। প্রাণিচক্ষু ও উক্ত 

কৃত্রিম চক্ষুর উপরে আলোকের নান! খুঁটিনাটি কাধ্য পরীক্ষা 
করিলে, দৃষ্টিতত্বসন্বদ্ধীয় অনেক সমস্যার মীমীংস! হইবে বলিয়া 
ইহার মনে হইয়াছিল। এই প্রথায় পরীক্ষা করিয়া এবং পরীক্ষালন্ক 
ফল, প্রাণিচস্কুর উপর আলোকের নানা কাধ্যের সহিত তুলনা 

করিয়া, অধ্যাপক মহাশয় অত্যাশ্ধ্য ফল লাভ করিষাছেন। এত 

অনায়াসে এবং এপ্রকার সহজ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টিতত্বের নান! জটিল 
রহত্তের উদ্তেদ দেখিয়৷ আজ সমগ্র,জগৎ স্তস্তিত হইয়া! পড়িয়াছে। 

প্রাণিচক্ষে পতিত আলোক ও পূর্ববর্ণিত কৃত্রিম চক্ষে 
পাতিত্ত আলোক দ্বার! যে সকল বৈদ্যুতিক লক্ষণের বিকাশ হয়, 
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অধ্যাপক বহুমহাশয় তাহাদের একা কি প্রকারে আবিষ্কার করিয়া- 
ছেন, এখন দেখা যাউক। প্রাণিচক্ষে একই প্রকারের আলোক- 
রশ্মি পুনঃপুনঃ নিয়মিতভাবে আঘাত করিলে, প্রতি আঘাতেই 
তড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়! অল্লক্ষণের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়। আচার্ধ্য 
বহ্ছমহাশয় এই প্রকার নিয়মিত আলোকতাড়নজাত প্রাণিচক্ষুর 

৩৯শ চিত্র 
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সাড়ালিপি অস্কিত করিয়া এবং ঠিক সেই অবস্থায় কৃত্ধিম, চক্ষুর 
বৈছ্যতিক প্রবাহপরিবর্তন পরীক্ষা করিয়া, , অবিকল একই 
সাড়ালিপি পাইয়াছেন। 

চিত্রগুলি দেখিলে পাঠক বক্তব্যটা, সহজে মায়ার পারি- 
বেন। ৩মশ্ব চিত্রটি প্রাণিচক্ষুর উপর পতিত আলো কোৎপন্ 

সাড়ার ছবি। ছয়বার নিয়মিতভাবে আলোকপাত হওয়াতে, 

গ্রতিবারে ফ্ষি প্রকার বিদ্যুত্তরঙ্গের উৎপত্তি ও লয় হইয়াছিল, 
চিত্রের ছয়টি তরঙ্গরেখা দ্বার পাঠক তাহ দেখিতে পাইবেন। এই 
শ্রেণীর চিত্রে কখ, গঘ ইত্যাদি স্থল রেখাগুলির দৈর্ঘ্য ও ভূমির 
সহিত তাহাদের অবনতি তুলন! করিলে, প্রত্যেক আলোকপাতে, 

কত সময়ে, কি পরিমাণে, তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বুঝা 

যাইবে । চিত্র ।কখ-রেখা গঘ অপেক্ষা দীর্ঘতর | ইহা! হইতে 
বুঝিতে হইবে, প্রথম আলোকপাতে যে তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছিল, 
দ্বিতীয় আলোকপাতে তদপেক্ষা অল্প তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছে । গঘ- 
রেখ! যদি কখ অপেক্ষাও লম্বভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া কগ-ভূমি- 

রেখার সহিত বৃহত্বর কোণ উৎপন্ন করিত, তাহা হইলে পাঠক 
বুঝিতেন, দ্বিতীয় আলোকপাতজাত প্রবাহ, প্রথম প্রবাহটি 
অপেক্ষা ভ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ধ হুইয়। চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছে । 
পূর্ণতাপ্রাণ্চির পর, প্রবাহ কি প্রকারে ক্রমে লয় পাইয়া চক্ষুকে 
প্রকৃতিস্থ করে, নিয়গামী সুক্ষ রেখাগুলিদ্বার1 তাহা বুঝিতে হইবে। 
যে রেখা যত হেলিয়া ভূমির সহিত সংযুক্ত হইবে, তাহার উৎপাদক 
ক্তড়িত্প্রবাহ তত অধিক সময়ে লয় পাইয়াছে, বুঝিতে হইবে । 
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৪০শ চিত্রটি সেই রৌপ্যনির্মিত কৃত্রিম চক্ষে পতিত আলোক 
হুইতে উৎপন্ন বিছ্যতের সাড়ালিপি। পাঠক উভয় চিত্রের 

অদ্ভুত এঁক্য দেখুন। 

৩০৮ আস আগ হি 

গ্াঙ্ 
৩০ ও গপ খা উচ্চ গজ পি 

টমাস ২ 
রঞ রর 

১ 
ঙ পিস রাজ 

গলি খা বগ 

১ 
১ 

চি. 

রা 

৪০শ চিত্র 

আলোকপাতের কাল ও তছুৎপন্ন বিছ্যুত্প্রবাহের. মধ্য একটা! 

অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। প্রাণিচক্ষুতে একই আলোক যথাক্রমে 
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১২,৩ ইত্যাদি সেকেও ধরিয়। পাঁতিত কর, এই সকল আলোক- 
তাড়নায় সমান সাড়া দেখিতে পাইবে না । কালবৃদ্ধির সহিত 

সাড়া প্রথমে বৃদ্ধি পাইয়া এমন একটি সীমায় উপস্থিত হইবে যে, 
তখন সময় বাড়াইলেও সাড়া অপরিবর্তনীয় থাকিয়া যাইবে । 

ইহার পরও কালবৃদ্ধি করিতে থাকিলে চক্ষু অবসন্ন হইয়৷ 
পূর্বাপেক্ষা মৃদু সাড়া দিতে থাকিবে । কৃত্রিম চক্ষুর সাড়ালিপিতে 
কাল ও সাড়ার পূর্বোক্ত সন্বদ্ধ অবিকল ধরা পড়িয়াছে। ৪১শ 
ও ৪২শ চিত্র প্রাণী ও কৃত্রিমচক্ষুর পূর্বববরণিত লাড়ার ছবি। 

, চিত্রের নিয়স্থ সংখ্যাগুলি দ্বারা আলোকপাতের কাল এবং 

তাহাদের প্রত্যেকের উপরকার তরজরেখা দ্বারা তত্তৎকালের 

সাড়া-পরিমাণ স্থচিত হইতেছে । কালসহকারে সাড়ার পরিবর্তন 

ষে, প্রাণী ও কৃত্রিম চক্ষৃতে অবিকল এক, তাহা পাঠক চিত্রদ্য়ে 
একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন । আলোকপাতকাল 
আট সেকেও্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে দশ সেকেগ্ড পথ্য 
স্থায়ী করিলেও উভয়ের সাড়। যে আর বৃদ্ধি পায় না, পাঠক 

তাহাও চিত্রদ্বয় তুলন| করিলে বুঝিবেন। 

বুদীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্ন আলোকপাত দ্বার! প্রাণিচক্ষুর সাড়৷ 

চরম সীমায় উপনীত হইলে পর, যদি আলোকপাত হঠাৎ রহিত 
করা যায় তাহা হইলে আর এক প্রকার বৈদ্যুতিক লক্ষণ দেখা 

গিয়া থাকে । অধ্যাপক বস্থ মঙ্কাশয় ইহাকে 4061 0901112- 

0০, বা পরান্দোলন নামে অডিহিত করিয়াছেন । 

৪২ চিত্রের শেষ অংশে দীর্ঘকাল আলোকপাত জনিত যে 
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তরক্গরেখাগুলি আছে, পাঠক তাহার মূলদেশ পরীক্ষা করিলে, 

দেখিতে পাইবেন, ইহার কতকগুলিতে নিয়গামী কুক্মরেথা 
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স্বাভাবিক অবস্থাজাপক ভূমিরেখাকে অতিক্রম করিয়া ক্রমে: 

আবার ভূমিরেধার সহিত মিলিত হইয়া্ছে। ইহাই 
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পুনরান্দোলনের সুচক। অধ্যাপক বস্থমহাশয় বলেন,--বহুক্ষণ 

আলোক উন্মুক্ত থাকায় চক্ষুর অণুসকল যখন বিকৃত হইয়া! পড়ে, সেই 
সময় হঠাৎ আলোকপাত রোধ করিলে প্রত্যেক অথুরই প্ররুতিস্থ 
হইবার জন্ত একটা চেষ্ট। হয় এবং এই চেষ্টার আধিক্যেই তাহারা 
স্বাভাবিক অবস্থার সীমা অতিক্রম করিয়া সাড়ালিপিতে উক্ত 
লক্ষণ অস্কিত করে। প্রকৃত এবং কৃত্রিম চক্ষুতে বন্থমহাশয় 

অবিকল পূর্বোক্ত ' পুনরান্দোলন আবিফার করিয়াছেন। 
আপবিক-বিকৃতি-জাত এই অনিয়মিত সাড়ার ফলে, প্রাণীর যে 
দৃষ্টিবিভ্রম হয়, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। 

প্রাণী মরণোন্মুখ বা মৃত হইলে তাহাদের চক্ষুর অপুসকল 

বিকৃত হইয়া পড়ে, কাজেই, আলোকপাত করিলে যে বৈদ্যুতিক 

লক্ষণ বিকাশ পায়, তাহা স্ৃস্থ চক্ষুর সাড়ার সহিত মিলে না। 

অধ্যাপক বন্থমহাশয় সুকৌশলে কৃত্রিমচক্ষুর আণবিক বিকার 
উপস্থিত করাইয়৷ ঠিক গলিতচক্ষুর সাড়ালিপির অনুরূপ রেখাচিত্র 
পাইয়াছেন। 

প্রাণিচক্ষে আলোকপাত করিয়া হঠাৎ সেই আলোক রোধ 
করিলে, কখন কখন সেই পূর্বের আলোকজাত বৈহ্যাতিক 
প্রবাহ ষথানিয়মে হাস না! হইয়া ক্ষণকালের জন্য প্রবলতর হইয়া 
পড়ে । কুনে (01705 ) এই ব্যাপারের সহিত পরিচিত 

ছিলেন। অধ্যাপক বস্থমহাশয় তদবস্থ কৃত্রিমচক্ষে বৈদ্যুতিক 

সাড়ার উক্ত উচ্ছ খখলতাও 'আবিষার] করিয়াছেন। ৩৯শ 

চিত্রের সাড়ালিপিতে ইহ! প্রদশিত হইয়াছে । এতঘ্যতীত 
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শৈত্যতাপারদিভেদে এবং আলোকের প্রাখরধ্য-অন্ুসারে চক্ষে 

যে পরিবর্তন হয়, কৃত্রিম চক্ষে অবিকল তিহাও প্রত্যক্ষ 

দেখা গিয়াছে । 

. স্কতরাং দেখা যাইতেছে, প্রাণিচক্ষ ও কৃন্ত্রিমচক্ষুর উপর 

আলোকের কাধ্য অবিকল এক, এবং অতি খু'টিনাটি ব্যাপারেও 

এই একার ভঙ্গ দেখা যায় না। উভয় চক্ষুর এই এক্য অবলম্বন 

করিয়া অধ্যাপক বস্থ মহাশয় নান। দৃষ্টিবিভ্রমের উৎপতিতত্ব 
স্থির করিয়াছেন। 



ৃষ্টিবিভ্রম 
অধ্যাপক বন্মহাশয় স্থকৌশলে কৃত্রিম চক্ষু নির্মাণ করিম, 

প্রাণিচক্থুর সহিত তাহার সাঁড়ার এ্ক্য কিপ্রকারে আবিষ্কার 
করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচন! করিয়াছি। 
সেই কৃত্রিম চক্ষুরই কাধ্য পরীক্ষা করিয়া, তিনি কিপ্রকারে 
নান! দৃ্টি-বিভ্রমের উৎপত্তিতত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এখন 
দেখা যাউক। 

পূর্বে বল! হইয়াছে. সেই রৌপ্যময় কত্রিমচক্ষুর মধ্যে এবং 
তাহার বাহিরের সেই অক্ষিন্নায়ুসদূশ রৌপ্যদণ্ডে তার সংলগ্ন করিয়া 
তাহার বৈদ্যাতিক-সাড়। পরীক্ষা কর! হইয়া থাকে । এখন পাঠক 
অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, কৃত্রিম চক্ষুর উপরে যদি আলোক- 
পাত না হয় এবং উভয়েরই আণবিক অবস্থা যদি সমান থাকে, 
তাহ। হইলে তারে প্রবাহের অণুমাত্র চিহ্ন দেখা যাইবে ন।* কিন্তু 
ভিতর-বাহিরের এগ্রকার সাম্যভাব প্রায়ই দেখা যায় না, এজন্ত 
অতি সতর্কতার সহিত আলোকপাত ব! অপর বাহ উত্তেজন! রোধ 
করিলেও, অনেক সময় তার দিয়! ক্ষীণ বিছবাতপ্রবাহ চলিয়। থাকে । 
প্রাণিচক্ষুর অবস্থাও তাই,_অক্ষি-পর্দা ও চক্ষুন্সায়ুর ঠিক আণবিক 

* পদার্থের নানা অংশের আণবিক বৈষম্য যে, বিছাৎ-উৎপত্তির কারণ, 
অধ্যাপক বনুমহা শয় তাহ! নান! পরীক্ষা্থার প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। আমরা 
অন্ত অধ্যায়ে এ বিষয়টির বিশেষ জালো6ন1 করিয়াছি । 
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সাম্যভাব প্রায় ঘটে না, কাজেই, একটা ক্ষীণ তড়িতপ্রবাহ নিয়তই" 

চক্ষুন্নাযু বাহিয়! মস্তিষ্কে পৌছিতে থাকে । কিন্তু ভড়িত্প্রবাহ 

থাকিলেই তঙ্জাত একটা দৃষ্িজ্ঞান অবশ্স্তাবী | ' পাঠক দেখিয়া 
থাকিবেন, আমরা চক্ষু মুক্রিত করিলে ঘোর অন্ধকার দেখি না, 

চক্ষু বন্ধ রাখ! সত্বেও এক প্রকার ক্ষীণ আলোক (6 [700516 

[1517 ০£ 075 7২৪6৪) যেন আমাদের চতুর্ধিক ঘিরিয়! থাকে। 

অধ্যাপক বস্থ মহাশয় বলেন, এই আভ্যন্তরীণ আলোক চক্ষুর নান! 

অংশের আণবিক-বৈষম্যজাত ক্ষীণ বৈদ্যুতিক তরঙ্গের কার্য । 
কৃত্রিম চক্ষুতে অতি স্বল্লকালস্থায়ী কোন আলোকপাত করিলে, 

তছুৎপন্ন বিদ্যুতের বিকাশ সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় না। আলোকপাত 

রহিত করার পর প্রবাহটা ক্রমে পূর্ণতালাভ করে । তা ছাড়া, 
যদি পাতিত ক্ষণিক আলোকট1 খুব উজ্জল হয়, তাহ হইলে 

বৈদ্যুতিক সাড়া সেপ্রকার স্বল্পকালস্থায়ী হয় না) তছুৎপন্ন বৈদ্যুতিক 

প্ররাহ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল প্রবহমাণ থাকিয়া শেষে লয়প্রাপ্ত 
হইয়া যায়। অধ্যাপক বক্থমহাশয় প্রাণিচক্ষুর উপর ক্ষণিক 

আলোকের অবিকল একই প্রকার কার্য আবিষ্কার করিয়াছেন । 

একটি নাতিদীর্ঘ নলের এক প্রান্তে একখণ্ড কাচ সংলগ্ন করিয়া, 

তাহার বাহির ভাগটা দীপশিখা দ্বারা কজ্জলাবৃত কর এবং 
তার পর কোন সুস্ধাগ্র পদার্থ বার তাহার উপর যথেচ্ছ অক্ষর 

লিখ, -লেখনী ছ্বারা কজ্জল স্থানচযুত হওয়াতে কাচে স্বচ্ছ 
অক্ষর অঙ্কিত হইবে'। এখন যদি সেই অংশে চক্ষু সংলগ্ন 

করিয়া, তাহার কজ্জললিপ্ত প্রাস্তটাকে অতি অল্লক্ষণের জন্থ 
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কোন উজ্জল আলোকের দিকে উন্মুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে 
কাচের ম্বচ্ছ অংশ দিয়া সেই ক্ষণিক আলোক, দর্শকের চক্ষে 

আসিয়া পড়িবে। আলোকপাততমাত্রই চস্ষু মুক্রিত করিলে দর্শক 

প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইবেন না, কিন্ত আরও কিছুকাল চক্ষু 

বন্ধ করিয়া থাকিলে, উল্লিখিত কাচাস্কিত অক্ষরগুলিকে তিনি 

ধীরে ধীরে ফুটিয়। উঠিতে দেখিবেন। কিন্তু চক্ষুর এই অস্তদৃষ্ট 

অধিককাল থাকে না, অক্ষরগুলি অল্পক্ষণের জন্য উজ্জ্বল থাকি 

ক্রমে অন্তরথিত হইয়া যায় । বল! বাহুল্য, কৃত্রিম চক্ষুতে পাতিত 

ক্ষণিক আলোকের ন্যায়, পূর্বোক্ত আলোক অতি অল্পকালস্থায়ী 
হওয়ায়, তঙ্জাত বৈদ্যুতিক প্রবাহের পূর্ণতাপ্রাপ্তিতে দীর্ঘলময়ের 

আবশ্টক হয়। কাজেই, মূল আলোক নির্বাপিত বা স্থানাস্তরিত 

হওয়ার পরেও বিছ্যুত্্রবাহ দ্বারা দৃগ্টিজ্ঞানের উৎপত্তি 

হয়। 
অপেক্ষাকৃত উজ্জল আলোকপাতে কৃত্রিমচক্ষে যে, দীর্ঘকুল- 

ব্যাপী গ্রবাহ-উৎপত্তির কথা পূর্বের বল! হইয়াছে, অধ্যাপক বস্থ- 

মহাশয় প্রাণিচক্ষে অত্যুজ্জল আলোকপাত করিয়া ঠিক তদনুরূপ 

কাধ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। ম্যাগ্নিসিয়ম্ধধাতুচুর্ণ দ্বারা কৃষ্ণ 

কাষ্ঠফলকের উপর কয়েকটি অক্ষর রচন] করিয়া, তাহাতে অগ্নি- 

সংযোগ কর। ধাতুচুর্ণ অত্যুজ্জল শিখায় অল্পকালের জন্য জলিত 

থাকিবে। কিন্তু দর্শক ধোয়া ও উজ্জলতার আধিক্যে অক্ষর- 

গুলিকে তখন পড়িতে পারিবেন না।' কিন্তু অগ্নি নির্ববাপিত 

হইবামাত্র, বদি দর্শক চক্ষু মুদ্রিত করেন, তাহ হইলে অল্লক্ষণ পরে 
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তিনি মেই অক্ষরগুলিকেই উজ্জল অবস্থায় চক্ষুর সন্ুখে দেখিতে 

পাইবেন । * 

সুদীর্ঘ আলোক-তাড়নায় চক্ষুর বিভিন্নাংশের আপবিক 
বিকার দ্বার, এবং আলোকরোধের পর অণুগুলির স্বভাবপ্রাপ্তির 

অতিরিক্ত চেষ্টায় ষে, অনিয়মিত বৈদ্যুতিক সাড়া বা পরান্দৌলনের 

( &657705907115607 ) কথা পূর্ব অধ্যায়ে বল! হইয়াছে, তন্দ্রা 
প্রাণিচক্ষে কি প্রকার দৃষ্টিজ্ঞানের সঞ্চার হয়, এখন দেখা যাউক। 
এই স্থলে আলো করোধমাত্র, স্বভাবপ্রাপ্তির প্রবল চেষ্টাঞ অণুগুলি 

বৈদ্যুতিক প্রবাহ শীঘ্র রোধ করিয়া, তাহাদের নিদ্দিষ্টস্থান অতিক্রম 

করিয়া বিচলিত হইয়া পড়ে । কাজেই, যথাস্থানে ফিরিয়া আসিবার' 

জন্য বিপরীত দিকে স্বতঃই তাহাদের আর-একট1 আন্দোলন আসিয়া 

পড়ে এবং স্ুত্রলম্বিত গোলকের আন্দোলনের ন্যায় অণুসকল 

গমনাগমন করিয়া শেষে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অধ্যাপক বন্ু- 

মহাশয় পদার্থের অণুনকলের এই প্রকার আন্দোলনজাত তড়িৎ- 

প্রবাহকে “পরান্দোলন” সংজ্ঞ! প্রদান করিয়াছেন। পাঠক একটি 

উজ্জল আলোকের প্রতি কিয়ৎকাল দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত 
করিলে, উক্ত আন্দোলনের কাধ্য বেশ বুঝিতে পারিবেন চক্ষু 

বন্ধ করিবামাত্র ঘোর অন্ধকার সম্মুখে দেখ৷ দিবে। পূর্ব-আলোক- 

* একবার আমর। এই পদ্ধতিক্রমে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া! শৃুর্যযগ্রহণ 

দেখিয়াছিলাম। গ্রহণকালে নৃর্যগোলকের প্রতি কিয়ৎকাল দৃষ্টিপাত করি। 
বল! বাহুল্য, ইহার অতুন্জ্লতায় কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই । কিন্ত ইহার পরেই 
চক্ষু মুদ্রিত করায় খণ্ডিত হু্ধ্যগেরলককে কিরৎকালের জন্য স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। 

76 
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পাত-জাত আণবিক বিচলন দ্বারা যে তড়িৎ্প্রবাহ উৎপন্ন 
হইয়াছিল, চক্ষুর অপুগুলির স্বভাবপ্রাপ্তির প্রবল চেষ্টায় এখনকার 
আণবিক বিচলন ঠিক্ তাহার বিপরীত দিকে হয় বলিয়া) সেই 
গ্রবাহও ক্রমে লয়প্রাপ্ত হয়। কাজেই, চক্ষুর বৈদ্যুতিক 

শাম্যাবস্থায় ঘোর অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। 

কিন্ত পাঠক যদি কিঞ্চিৎ দীর্ঘকাল চক্ষু মুত্রিত করিয়া অপেক্ষা 

করেন, তাহা হইলে সেই পূর্ববদৃষ্ট উজ্জল আলোকের ছবি চক্ষু 
বুঁজিয়াও' দেখিতে পাইবেন। বল! বাহুল্য, শ্বভাবপ্রাঞ্চির 
অতিরিক্ত চেষ্টায় নির্দিষ্টস্থান অতিক্রম করার পর, পুনরায় 

স্বাভাবিক স্থানে আসিবার চেষ্টায় অণুগুলির যে নৃতন বিচলন 
হয়, উক্ত অস্পষ্ট ছবি তাহারই কাধ্য । 

' কোন উজ্জ্বল পদার্থে দৃষ্টিপাত করিয়। চক্ষু মুদ্রিত রাখিলে, 

সেই পদার্থের যে আলোকময় ছবি ক্রমে আবিভূ্ভি ও তিরোভূত 

হয়, তাহা! আমর! অনেক সময়েই দেখিতে পাই। পূর্বব-বৈজ্ঞটুনিক- 

গণও এই দৃষ্টিবিভ্রম দেখিয়াছিলেন, এবং তাহার! ইহার একটা 
কারণও স্থির করিয়াছিলেন। ইহার! বলিতেন,__উজ্জল পদার্থে 
দৃষ্টি আবদ্ধ রাখায়, আলোক অন্তহিত হইলেও সেই উত্তেজনার 

কতক চক্ষে থাকিয়া যায়; কিন্ত আলোকদর্শনে ক্লান্ত হয়৷ 

পড়ায় সে সময়ে আমরা এঁ উত্তেজনার কোন কাধ্যই দেখিতে পাই 
না। ক্লান্তির উৎপতিসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের ছুইটি প্রচলিত সিদ্ধান্ত 

গাছে । একদল পণ্ডিত বলেন, শ্রদ্ধার শরীরে একপ্রকার 

'অবসাদজনক পদার্থের (7861502 5810508006 ) উৎপত্তি হয়, 
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বিশ্রামসহকারে শোণিতপ্রবাহ দ্বার৷ সেই পদার্থ স্থানান্তরিত 

হইলে জীব আবার শ্রমক্ষম হইগ্না পড়ে । আর একদল পণ্ডিত 

বলেন, শ্রম শরীরের ক্ষয়সাধন করে, এবং ক্ষয়ই শ্রাস্তির কারণ। 
প্রাণীকে বিশ্রাম করিতে দাও, স্বাভাবিক শারীরকার্য্যে সেই ক্ষয়ের 

পুরণ হইয়। যাইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নৃতন শ্রমভার বহনে 
উপযোগী দেখিবে। দৃষ্টিবিভ্রমটির উল্লিখিত ব্যাখ্যা নিভু'ল হইলে, 

_-বিআমসহকারে চক্ষুর প্রকৃতিস্থ হওয়ার পরে অন্ধকারের মোচন 

হওয়াই সঙ্গত; কিন্ত প্রত্যক্ষ ব্যাপারে বিশ্রামলাভের পরও আমর! 

পূর্ববৃষ্ট পদার্থের আলোক ও অন্ধকারময় ছবির পুনঃপুনঃ বিকাশ 

দেখিতে পাই। এই বিসদৃশ ঘটনার কারণ উক্ত দৃষ্টিবিভ্রমের 
প্রচলিত ব্যাখানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অধ্যাপক বস্থ মহাশয় 

প্রচলিত সিদ্ধান্তের এই প্রকার আরও অনেক ভ্রম দেখাইয়া, 

তাহার আবিষ্কৃত তত্্টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছেন । 

দ্লগতের অতি বৃহৎ আবিষ্কারগুলির মূলান্বেষণ করিলে, 

অনেক স্থলেই এক একটা তুচ্ছ অবান্তর ঘটনাকে মহদাবিষ্কারের 

কারণ হইতে দেখা যায়। চক্ষুসন্বন্ধীয় পূর্বোক্ত পরীক্ষার সময়ে, 
বস্থ মহাশয় এপ্রকার এক ক্ষুদ্র ব্যাপারে দৃষ্টিতত্বসন্বন্ধীয় একটা 

মহদাবিফার সাধন করিয়াছেন । চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিই এই আবিষারের 

'বিষয়। উভয় চক্ষুরই দৃষ্টিশক্তি অপরিবর্ভনীয় বলিয়া, এ পর্যস্ত 

বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস করিয়া আমিতেছিলেন । বস্থ মহাশয় প্রত্যক্ষ 

পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন, প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। বামচক্ষুর 
দৃষ্টিশক্তি যখন প্রবল থাকে, দক্দিণচন্ষু তখন ক্ষীণশক্তি হইয়া 
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বিশ্রাম করে, এবং পরমূহূর্তে দক্ষিণচক্ষু যখন বিগতশ্রম হইয়া 
দীড়ায়, তখন দর্শনের ভার তাহার উপর দিয়া বামচক্ষু বিশ্রামের 
অবকাশ লয়। চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির এই পরিবর্তন অতি ঘনঘন 
হইয়া থাকে, কিন্তু স্থুলতঃ উভয়ের সমবেতশক্তি অপরিবর্তনীয় 
থাকিতে দেখ। যায়। 

অধ্যাপক বনস্থু মহাশয়ের আবিষ্কৃত ব্যাপারটি সহজে পরীক্ষ! 
করিবার একটি স্থন্দর উপায় আছে। ৪৩(ক) চিত্রান্থিত রেখার 

নায় বিপরীত দিকে হেলানো৷ দুইটি স্থূল সরলরেখা কাগজে অঙ্কিত 
করিয়া, সেটিকে ্টেরিয়োস্কোপ-€ 57১০১০০৩ ) যন্ত্রে সংযুক্ত 

কর। এই যন্ত্রে ফোটোগ্রাফের ছবি যেমন উপযুঠপরি বিত্তন্ত 

২৬ 

৪৩ (ক) ও ৪৩শ (থ) চিত্র 

হইয়! পড়ে, এখানেও এ হেলানো রেখাদ্বয় পরম্পরের উপরে 
পড়িবে এবং ৪৩ (খ) চিত্রস্থ ক্রুসের অনুরূপ একটা ছবি দর্শক 

দেখিতে পাইবেন। কিন্তু এখন যদি যন্ত্রটকে আকাশের উজ্জব্গ 
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আলোকের দিকে ধরিয়া দর্শক কিয়ংকালের জন্য ছবিটিকে দেখিতে 

থাকেন, তবে সেই ভ্রুস্টিকে (0:০99 ) সম্পূর্ণ দেখিতে পাইবেন 
নাঃ উহার একটি রেখাকে কিয়ৎকালের জন্য খুব উজ্জল ও 

অপরটিকে লুপ্তপ্রায় দেখিবেন এবং পরক্ষণেই ফ্রানটিকে ম্ফ,টতর 
ও উজ্জ্লটিকে ক্ষীণজ্জোতি হইতে প্রত্যক্ষ করিবেন । 

ছুইটি বিভিন্ন লেখার প্রতি যুগপৎ ছুই চক্ষুন্তন্ত রাখিয়া 
পড়িবার চেষ্ট। করিলে, পূর্বোক্ত আবিষ্কারটির পরিচয় সহজে 

গ্রহণ করা যাইতে পারে । একই সময়ে ছুই চক্ষু একা পৃথক্ 

লেখার উপর আবদ্ধ থাকায়, পাঠক কোনটিই পড়িতে পারিবেন 
না। কিন্তু ইহার পরই যদি চক্ষু মুদ্রিত করা যায়, তাহা হইলে 

পর্ধ্যায়ক্রমে সেই লেখারই এক একটিকে চক্ষুর সম্মুখে ক্রমান্বয়ে 
ফুটিয়া মিলাইতে দেখা যাইবে । এইঙ্রন্তই অধ্যাপক বন্ মহাশয় 
তাহার আবিষ্ষার সম্বন্ধীয় গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন, 

“মুক্তচক্ষে আমরা যাহ! পাড় না পারি, চক্ষু মুদ্রিত করিলে 
তাহাই সহজপাঠ্য হইয়া পড়ে। 

যেসকল পদার্থ আমর! স্বেচ্ছায় ও সঙ্ঞানে দেখি, কেবল 

তাহারই ছবির যে পুনরাবিতভাব হয়, তাহা নহে । অজ্ঞাতসারে ও 

অন্যমনে দৃষ্ট পদার্থের ছবির পুনরাবির্ভাবও বস্থমহাশয় আবিষ্কার 
করিয়াছেন। দৃষ্টিতত্বের গবেষণাকালীন ইনি একদিন একটি 
জানালার প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়৷ তাহার ছবির পুনরাবির্ভাব 
পরীক্ষা করিতেছিলেন। ছবি যথারীতি কয়েকবার আবিভূ্ত 
হইয়াছিল; কিন্তু পুন£পুনঃ পরীক্ষায় অক্ষিপর্দ[ী অবসন্ন হইয়! পড়ায় 
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শেষে বহুক্ষণ মুদ্রিত নেত্রে থাকিয়াও আর জানালার ছকি 

দেখিতে পান নাই, এবং তৎপরিবর্তে চক্ষুর এক প্রান্ত হইতে 
একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষের সুস্পষ্ট ছবি আবিভূ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।' 
অধ্যাপক বন সেই গবাক্ষটির প্রতি পূর্বে স্থেচ্ছায় দৃষ্টিপাত 
করেন নাই এবং ইতঃপূর্ব্ে সেটির অস্তিত্ব পর্য্যস্ত জানিতেন ন1। 
বল! বাহুল্য, বন্থমহাশয় সেই পূর্বের জানালাটি দেখিতে গিয়া, 

নিশ্চয়ই গৃব্দক্ষটিকেও অজ্ঞাতসারে দেখিয়৷ ফেলিয়াছিলেন এবং 
তাহাতেই শেষে সেই জ্ঞানদৃষ্ট পদার্থ ছবিদ্বারা আত্মপরিচয়, 
প্রদান করিয়াছিল । সুস্থ মানুষের বিভীষিকাদর্শনের সন্তোষজনক 
ব্যাখ্যা শাখীরবিষ্যায় পাওয়া যায় না। পূর্ববণিত ব্যাপারের 
সহিত বিভীষিকাদর্শনের একটা! নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া বস্- 
মহাশয় অনুমান করিতেছেন । 

কোন উজ্জল পদার্থে কিয়ৎকাল দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত 

করিলে, দৃষ্ট বস্তর ছবির যে আবিরভ্ভাব-তিরোভাব হয়, 'াহা 

বিশেষ করিয়া! পরীক্ষা করিলে, ধর্শক প্রত্যেক পুনরাবিত্ভাবের 
সহিত ছবিটিকে(ক্রমেই শ্লানতর হইতে দেখিবেন এবং অবশেষে 

সেটি এত অস্পষ্ট হইয়া পড়িবে যে, তখন ছবি দেখা যাইতেছে, 

কি পূর্ববদৃষ্ট পদার্থের স্থৃতি মনে জাগিতেছে, তাহা নিঃসংশয়ে, 
ঠিক করা যাইবে না। অধ্যাপক বন্থু মহাশয় এই ব্যাপার 
প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছেন, ইঞ্জিয়ের এই পরান্দোলনজাত সাড়ার 
সহিত সম্ভবতঃ স্থতির সাড়ার কোন পার্থক্য নাই। দৃষ্ট পদার্থের 
ছবির পুনরাবির্ভাব ও বিলোপের ন্যায়, স্বৃতিরও তদনুবূপ 
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আবির্ভাব ও "লাপ দেখ! গিয়া থাকে, স্থাতরাং উভয়েই একই 

শ্রেণীর প্রাকৃতিক ঘটন|। 
অধ্যাপক বন্থ মহাশয় কেবল আবিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত হন 

নাই। ত্বাহার প্রত্যেক আবিষ্কারের সহিত যে শত শত ব্যাপার 

জড়িত রহিয়াছে, তাহাদেরও আভাস দ্িয়াছেন। সেই সকল: 
আভাসের প্রত্যেকটির আলোচনা ও অনুসন্ধান একজন 

বৈজ্ঞানিকের জীবনব্রত হইলেও অনুমিত ব্যাপারগুলির মীমাংসা 
হয় কিনা সন্দেহ। শত অবাস্তর “কাধ্য ও বাধাবিক্বের মধ্যে 

ধ্যানমগ্র মুনির মত তিনি আজও গবেষণানিরত রহিয়াছেন। 
একক অধ্যাপক বস্থ মহাশয়ের নিকট হইতে জড়বিজ্ঞান যাহ! 

পাইয়াছে, তাহা অমূল্য এবং আমাদের সেই প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের 
নিকট হইতে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান যে আরো অনেক অমূল্যরত্ব 

সংগ্রহ করিবে, তাহার সন্দেহ নুহ | 
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ফোটোগ্রাফি একটি সম্পূর্ণ আধুনিক ব্যাপার । ঠিক এক 
শতাব্দী পূর্ববে বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ ডেভি ও ওয়েজ্উড, 

আলোক-সাহায্যে পদার্থের নিখুঁৎ ছবি আকিবার সম্ভাবন। 
দেখিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে শত বৎসর উত্তীর্ণ না হইতে, 
ফোটোগ্রাফি আজকালকার একটা সর্ববাঙ্গুন্দর অতি প্রয়ো- 

জনীয় বিদ্যা হইয়! ্লাড়াইয়াছে। বহুদূরবর্তাঁ গ্রহনক্ষত্রাদির 
অবস্থা ও গতিবিধি বৃহৎ দূরবীণ দিয়াও পরিদর্শন করা অসম্ভব । 
ফোটোগ্রাফি এই ব্যাপারে জ্যোতির্ব্বিদ্গণকে দিব্যচক্ষু দান 

করিয়াছে । আজকাল পণ্ডিতগণ কেবল ফোটোগ্রাফির সাহায্যে 
অতীন্দ্রিয় গ্রহনক্ষত্রাদির ছবি তুলিয়া তাহাদের অবস্থান, 
গতিবিধি ও গঠনোপাদ্দান পধ্যস্ত আবিফার করিতেছেন। 

জ্যোতিষ্ষ-পরিদর্শন-ব্যাপারে স্পেক্টাস্কোপ্ ও দুরবীণের ন্যায় 
ফোটোগ্রাফের ক্যামেরা প্রকৃতই একট! অপরিহার্ধয যন্ত্র হইয়া 
দাড়াইয়াছে। 

গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ফোটো গ্রাফির খুব উন্নতি হইয়াছে 

সত্য এবং ইহার সাহায্যে জ্যোতির্বিবিদ্য। যে ক্রমেই পূর্ণতার দিকে 
অগ্রসর হইতেছে, তাহাও ঠিক, কিন্তু পদার্থের কোন্ বিশেষ ধর্খে 
কেবল আলোকপাত দ্বার চিত্র অঙ্কিত হইয়া পড়ে, তাহা! আজও 
কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই । নান! পরীক্ষা্দি করিয়। যে 
দুই একজন আধুনিক পণ্ডিত এসম্বন্ধে মতামত প্রচার করিয়াছেন, 
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তাহা! এত অসম্পূর্ণ যে, তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন চলে না। ভারতের 
গৌরব বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বন্থু মহাশয় প্রত্যক্ষ পরীক্ষা্দ 

দ্বারা ফোটোগ্রাফতত্বের পূর্বপ্রচারিত মতবাদগুলির অসারতা 
দেখিতে পাইয়াছেন এবং বিষয়টার মূল ব্যাপার কোথায়, তাহাও 

সম্প্রতি নির্দেশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত 

ফোটো গ্রাফি বিদ্যা প্রাচ্যবিজ্ঞানবিদ আচাধ্য বন্থর মৌলিক 

গবেষণায় পূর্ণতা লাভ করিতে চলিয়াছে। 
ফোটো গ্রাফির নাম শুনিলেই টিপয়ের উপরকার একটি কাচযুক্ত 

'ক্ষুদ্র বাক্স ও তাহার মধ্যে সেই রাসায়নি ক-পদার্থ-লেপিত কাচফলক , 

আমাদের মনে পড়িয়া যায়। ব্যাপারটিও মোটামুটি তাই বটে। 

সেই ঢাকা বাক্সের সন্মুখস্থ স্ুলমধ্য কাচখণ্ডের মধ্য দিয়া বহিঃ 
পদার্থের আলোকময় ছবি রাসায়নিক-পদার্থ-লেপিত কাচফলকে 

পড়িলেই, আলোক দ্বার সেই,কাচলিপ্ত পদার্থের কি একটা পরি 
বর্ন হই যায়। এই পে এ সময়ে চোখে ধরা যায় না, এই 

জন্য সেটাকে স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে কাচখানিকে কয়েকটি 

রাসায়নিক-পদার্থ-মিশ্র জলে ডুূবাইবার ব্যবস্থা আছে। এই 
প্রক্রিয়ায় কাচের আলোক-সংযুক্ত অংশটার পরিবর্তন স্থায়ী হইয়। 
পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিও ফুটিয়া উঠে । এই কাচফলককে ফোটো- 
গ্রাফির ভাষায় নিগেটিভ (36880৬5) বলে । ফোটো গ্রাফা বৃগণ 

এখন এই ছবি-অঙ্কিত কাচফলকের সাহায্যে রাসায়নিক কাগজের 
উপর যত ইচ্ছা মালো-ছায়াময় ছবি মুদ্রিত করিয়া লইতে পারেন। 

এই ত গেল সাধারণ ফোটে তুলিবার কথা । এতথ্যতীত 
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আরে! কয়েকটি উপায়ে ছবি তুলিবার কথা আমরা জানি, এ 
গুলিতে ুধ্যালোকসংস্পর্শের কোনই আবশ্যকত। দেখা যায় ন1। 

রন্জেনের বৈদ্যুতিক কিরণ এবং রেডিয়ম্ বা ইউরেনিয়মের রশ্মি 
কাচফলকে পড়িলে, ঠিক স্ধ্যকিরণপাতেরই কাধ্য করে। তা 

'ছাড়া ফোটো গ্রাফের কাচে কোন প্রকার বাহা আঘাত-অপঘাত 
বা বৈদ্যুতিক উত্তেজন। স্থকৌশলে প্রয়োগ করিতে পারিলেও 

একই ফল পঃওয়া যায়। 
পদ্ার্থবিশেষের উপর আলোক বা অপর কোন বাহশক্তি পতিত 

* হইলে তদ্দার। পদার্থের কি পরিবর্তন ঘটে জিজ্ঞাস! করিলে, “পরি- 

বর্তনট! সম্পূর্ণ রাসায়নিক” বলিয়া আধুনিক পঞ্ডিতগণ নিরন্ত হন। 

রাসায়নিক-পদার্থ-মিশ্র জলে ফোটোগ্রাফের কাচফলক ডূবাইলে, 

তাহার আলোকপ্রাপ্ত অংশ ও আচ্ছন্ন অংশের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে 

ফুটিয়। উঠা যে, একটা প্রত্যক্ষ রাসায়নিক ব্যাপার তাহাতে আর 

সন্দেহ নাই। কিন্তু ছবি ফুটিয়া উ্ঠবার পূর্বে কাচের যে অবস্থা 
থাকে, সেটাও কি রাসায়নিক ব্যাপার? এই অবস্থায় কাঁচলিপ্ত 
পদার্থে কোন বাহ্ পরিবর্তনই ত দেখা যায় না, অথচ বহুকাল 

পূর্বে আলোকে উন্মুক্ত থাকা হেতু কাচে ষে একটু গুঢ় পরিবর্তন 

হইয়া থাকে, রাসায়নিকমিশর জলে ডুবাইলে সেটিকেই ত ফুটিয়। 
উঠিতে দেখি । পদার্থের কোন্ বিশেষ অবস্থায় দেই গৃঢ় পরিবর্তন 
হয় জিজ্ঞাসা করিলে, আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্গণের নিকট কোন 
সছুত্তরই পাওয়া যায় না। তা ছাড়া বাহা আঘাত ও বৈদ্যুত- 

তাড়নাদি দ্বার! থে গৃঢচ্ছবি অস্কিত হওয়ার কথা৷ পূর্বের বলা হইয়ান্ধে 
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তাহাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেও ইহাদ্িগকে নিরুত্বর থাকিতে 
দেখ! ষায়। ৃ ৃ 

আচার্য বস্থ বলেন, ফোটোগ্রাফিক্ কাচের আলোক-পাতিত 

ংশের যে পরিবর্তনকে বৈজ্ঞানিকগণ কেবলমাত্র রাসায়নিক 

পরিবর্তন বলিয়া আসিতেছেন, তাহা গ্রকৃত পক্ষে একটা আণবিক 
পরিবর্তন ব্যতীত আর কিছুই নয়। হূরধ্যালোকের উৎপাদক ঈথর- 

তরঙ্গ ফোটোগ্রাফের কাচের উপর পড়িয়৷ কাচলিপ্ত পদার্থে ধাক্কা 

দিতে থাকিলে, আলোকপাতিত অংশের অপুগুলি পূর্বে থে প্রকারে 

সজ্জিত ছিল, এখন আর সে-প্রকার থাকিতে পারে না; কাজেই, ' 
আলোকপ্রাপ্ত অংশের আণবিক-বিন্তাস অপরাংশের তুলনায় 

সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া দীড়ায়। আণবিক বিন্তাসের এই পার্থক্যটা! সুম্ 
অগণুবীক্ষণযস্ত্রের সাহায্যেও ধরা অসম্ভব । এই জন্য ফোটোগ্রাফের 
কাচে কোন্ অংশ আলোকে উঁমুক্ত থাকিয়া বিকৃত হইয়াছে এবং 

কোন্ অংশই বা! অবিকৃত আধ্চু, তাহা আমরা কেবল কাচ পরীক্ষা 
করিয়া ঠিকৃকরিতে পারি না । কোন পদার্থের আণবিক-বিন্তাসের 
পরিবর্তন ধরিতে হইলে, তাহার উপর অপর পদার্থের রাসায়নিক 
কাধ্য পরীক্ষা করা আবশ্তক । ফোটোগ্রাফের রাসায়নিক-পদার্থ- 

মিশ্র জলে ডুবাইলে আমরা ইহার আলোকপ্রাপ্ত অংশকে যে পৃথক্ 
হইয়া ফুটিতে দেখি, তাহা! কেবল সেই ঈথর-তরঙ্গজজাত আণবিক 

বিকৃতির ফল। বাহ্ আঘাত,” বৈদ্যুতরশ্মিসংস্পর্শ প্রভৃতি দ্বার! 

পদার্থের যে গৃঢ় পরিবর্তন হয়, তাহার কারণও বন্থমহাশয়ের 
মতে আণবিক-বিদ্তাসের বিকার ব্যতীত আর কিছুই নয়। 



২৩৬ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ষার 

আজকাল নৃতন মতবাদের অভাব নাই। কোন একটি 
প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ-গ্রিজ্ঞান্থ হইয়। দাড়াইলে, শত শত মত- 

বাদ দ্বারস্থ হইয়া অন্ুসন্ধিৎ্থ ব্যক্তির মাথ! ঘুরাইয়৷ দেয় । কিন্ত 
মতবাদগুলির ইতিহাস খু'জিলে প্রতেকটিরই মূলে নিছক্ অনুমান 
'বা কোন-একট। আজ্গবি কল্পনা ধর পড়ে। বলা বাহুল্য, 
অধ্যাপক বস্থুর আবিষ্কারগুলি এই শ্রেণীভুক্ত নয়,--ইংলগ্ড ও 

ফ্রান্সের নানা পণ্ডিত-সম্মিলনীর সম্মুখে প্রদর্শিত পরীক্ষাদি ঘর! 
তাহার প্রত্যেক উক্তির অভ্রান্তত। প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে এবং 

বৈদেশিক পণ্ডিতগণের শত কুটপ্রশ্নে অধ্যাপক বস্থ মহাশয়ের 
যুক্তি ও মীমাংসার অণুমাত্র "লন হয় নাই। 

আলোক ও বৈছ্যুতরশ্মির ভাড়ন! এবং বাহিরের আঘাতাদ্িতে 

পদার্থের যে, আণবিক পরিবর্তন ঘটে, তাহা ঠিক ধরিবার উপায় 
কি, এখন দেখা যাউক। বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের 
কাধ্য পরীক্ষা করিয়া আণবিক বিঝুঁর ধরিবার যে উপায়ের কৃথা 

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা একট] ।নভূ'ল উপায় সন্দেহ নাই, কিন্ত 
সকল্ স্থলে তাহার প্রয়োগ সম্ভবপর নয়। অধ্যাপক বস্থমহাশয় 
আণবিক বিকার ধরিবার একটা অতি সহজ ও স্ুম্ষ্ম উপায় 

আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার বিশেষত্ব এই যে, এটিকে সকল 
স্থলেই সহন্ধে কাধ্যোপযোগী করিয়া ব্যবহার কর! যাইতে পারে। 
বন্থমহাশয় পরীক্ষা করিয়া! দেখিয়াছেন, কোন পদার্থের এক অংশের 
আপণবিক-বিন্তাস বাহ আঘাত-উত্তেজনায় বিকৃত হইয়া পড়লে, 

পদার্থটির বিকৃত ও অবিকৃত অংশের মধ্যে একটা তড়িত্প্রবাহ 
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ত্বতঃই চলাফেরা আরম্ভ করে। এই দুই অংশ তড়িন্মাপক যন্ত্র ও 
তারের দ্বারা স্থকৌশলে সংযুক্ত করিয়া বৈছ্যুতিক প্রবাহের পরি- 
বর্তন পরীক্ষা করিলে, পদার্থাটর আপবিক-বিন্তাস কতদূর বিকৃত 
হইয়াছে বুঝা যায়। অধ্যাপক বন্থ মহাশয় ইহ ছাড়া বিছ্যুৎপরি- 
চালনের বাধা-উৎপাদ্নদকেও আণবিক বিকারের আর একটা” 

লক্ষণম্বরূপ ধরিয়াছেন। মনে কর, একটি পদার্থের দুই প্রান্তে 
তার সংযুক্ত করিয়৷ বিছাাত্প্রবাহ চালানো হইতেছে,। এখন যদি 

কোন প্রকার বাহ্ আঘাত-অপঘাতে পদার্থের আণবিক-বিন্তাস 
ভঙ্গ করা যায়, তাহা হইলে বিছ্বাৎপ্রবাহটিকে স্পষ্ট মন্দীভূত' 

হইতে দেখা যাইবে । উত্তেজনাপ্রাঞ্ির পূর্বেব পদার্থের যে অণু- 
গুলি বেশ লঘু ও সংসত অবস্থায় থাকিয়া বিছ্যুৎকে চলিবার পথ 
দিতেছিল, এখন তাহারাই বাহা আঘাতে স্থানে স্থানে জথাট 

বাধিয়! প্রবাহের গতিরোধ করতে থাকিবে । 
* পাঠকগণের অনেকেই 'াঁধ হয় জানেন, রসায়নবিদ্গণের 

নিকট গ্রাফাইট্, কয়লা ও হীরক একই জিনিস। গ্রাফাইটের 

মধ্য দিয় বিছ্যুত্প্রবাহ চালনা কর, প্রবাহ অবাধে চলিতে 

থাকিবে । তার পর সেই প্রবাহকেই যদি হীরকের মধ্য দিয়! 
চালাও, তবে প্রবাহটিকে স্পষ্ট মন্দীভূত হইতে দেখিবে। 
গ্রাফাইটের অণুসকল নিয়মিত ও লঘুভাবে সজ্জিত থাকে, সেই 
জন্য ইহাতে বিছ্যুৎ্চালনার কোনও বাধা হয় না; কিন্তু হীরকের 
আপবিক-বিস্তাস জটিল, কাজেই, ইহাদের অণুসকল প্রবাহপথে 
বাধা জন্মায় । এই প্রকারে কেবল বৈছাতিক প্রবাহের পরিবর্তন 
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'লক্ষ্য করিয়া, বন্থমহাশয় নান! পদার্থের আভ্যন্তরীণ আণবিক 
অবস্থার পরিচয় জানিতে পারিয়াছেন, এবং এই প্রবাহ-পরিবর্তনটা 

যে কেবল বিকৃত আণবিক-বিস্তাসের ফল, তাহাও তিনি পরীক্ষা 

সিদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণঘারা দেখাইয়াছেন। 

আলোক ও বৈদ্যুতিক রশ্মির সংঘাত বা বাহা আঘাত-উত্তে- 

জনায় কতকগুলি পদার্থের যে আণবিক বিচলনের কথা বল! হইল, 

তাহ) কেবল সেই সকল পদার্থেরই বিশেষ ধশ্দ নয়। অধাপক 

বন্থ বাহ্ উত্তেজনায় পদার্থমাত্রেরই আণবিক-বিস্তাসের অল্লাধিক 

বিচলন দেখিতে পাইয়াছেন। আলোকরশ্মিপাতে ফোটোগ্রাফের 

কাঁচস্থিত ত্বকৃটির আণবিক বিচলন অধিক হয়, তজ্ন্ত আলোকের 

এই কাধ্যটি সহসা আমাদের নজরে পড়ে ; কাজেই, আমরা এটিকে 

ফোটোগ্রাফের কাচের একটা বিশেষ ধর্ম বলয়! সিদ্ধান্ত করিয়া 

ফেলি। একখগ বাশের কঞ্চির তুই প্রাস্ত ধরিয়া সেটাকে অল্প 

মোচড় দিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাহা; আকারের ক্ষণিক পরিব্ঞু্টন 

হইয়া আবার তাহা সহজ অবস্থা এীপ্ত হয়। আলোক বা বিদ্যুৎ 

রশ্মিপাতে সাধারণ পদার্থের যে আণবিক বিকার হয়, তাহাও 

কতকট৷ তদ্রপ। যে কোন পদার্থে আলোক ব] বৈদ্যুতিক রশ্মি- 

পাত কর, তৎক্ষণাৎ তাহার আণবিক বিকার উপস্থিত হইবে । 

তার পরে সেই রশ্মি রোধ. কর, পূর্ববোক্ত কঞ্চির ন্যায় পদ্দার্থটিও 

পূর্ব্বের আপবিক সহজ অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। পাঠকগণ দেখিয়া 

* অবিমিশ্র ফস্ফরসের যে ছু'টি রপাস্তর দেখ যায়, তাহাও বিভিন্ন 
আগণবিক-বিষ্যাসের ফল। 
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'খাকিবেন, মোচড়ের মাত্র। বৃদ্ধি করিলে, হাত ছাড়িয়া দিবামাত্র 

কঞ্চিটি পূর্ববাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয় না । বহুকাল ধন্গুকাকারে থাকিয়। 

সেটি ক্রমে সোজ। হইয়া আসে । ফোটো গ্রাফের কাচের আণবিক 
বিকারকে এইপ্রকার সবলে মোচড়ান কঞ্চির সহিত তুলন! 
কর! যাইতে পারে । খজু অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বের যেমন, 
ইহাকে অনেকক্ষণ ধন্থুকাকারে বিকৃত থাকিতে দেখ! যায়,ফোটো- 

গ্রাফির কাঁচ-ত্বকে আলোকময় ছবি পতিত হইলে তাহার আণবিক- 

বিস্তাসও সেইপ্রকার বহুকাল বিকৃত অবস্থায় থাফে*এবং প্রচুর 
অবসর দিলে বক্র কঞ্চির ন্াঁয় কাচও যথাসময়ে স্বাভাবিক অবস্থ। 

পুনঃপ্রার্ত হয়। »* কঞ্চিটিকে চিরকাল ধন্কাকারে রাখিতে: 
হইলে যেপ্রকার কৃত্রিম উপায়ের আবশ্যক হয়,-কাচ-পাতিত 

অদৃশ্য ছবিটি অণুর স্বাভাবিক অবস্থার পুনঃপ্রাঞ্চির সহিত 
যাহাতে লোপ পাইয়া না যায়, তজ্জন্ত কাচফলকটিকেও সেইপ্রকার 
৮০ 

সস পাইল পিপাসা পিপিপি 

নি এ পধ্যস্ত আমরা সকলেই ইঘ্মুনিতাম, ফোটোগ্রাফের কাচের উগর এক 

বার আলোকময় ছবি ফেলিলে, চিত্রটি কাচফলকে চির-অক্কিত হইয়া যায়, এবং 

যে কোন সময়ে সেটিকে নির্দিষ্ট রাসায়নিক-পদার্ঘমিশ্র জলে ডুবাইলে পূর্বের ছবি 

ফুটিয়া উঠে। অধ্যাপক বন্থুমহাশয়ের আবিষ্কার দ্বারা আমাদের এই বিশ্বাসের 

অমূলকত! প্রতিপন্ন হইয়! গিয়াছে। ইনি দেখিয়াছেন,__কাঁচথণ্ডের বিকৃত 

অংশকে প্রকৃতিস্থ হইবার জন্ প্রচুর সময় দিলে, তাহাতে আর আলোকপাঁতের 

কোন লক্ষণই দেখা যায় না । এখন ক]চটিকে শতবার সেই রাসায়নিক মিশ্র-জলে 

ডুবাও, ছবি কোনক্রমেই ফুটিবে না। অধ্যাপক বন্গমহাশর প্রত্যক্ষ প্রমাণ 

গ্রহ করিয়। তাহার এই সকল আবিষ্কারের সার্থকত! দেখাইয়াছেন। 
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ছু 

রাসায়নিক-পদার্থ-মিশ্র জলে ডুবান আবশ্যক। এই উপায়ে: 
স্থায়িভাবপ্রাত্ধ বক্র কঞ্চির ন্তায়, কাচেরও আণবিক বিকৃতি 

চিরস্থায়ী হইয়া! যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিখানিও ফুটিয়া উঠে। 
পাঠকগণ বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন, মহ চাপ বা আঘাতাদি 

দ্বারা কোন জিনিসের আকার বিরুত করিতে থাকিলে প্রথমে 

সেটি সহজে এবং অল্পকাল মধ্যে পূর্ধবের আকার পুনঃপ্রাপ্ত হয়, 
কিন্ত পরে চাপের মাত্রাবৃদ্ধি করিলে স্বাভাবিক অবস্থায় আমিতে 

তাহার অর্নেকট1 সময় আবশ্যক হইয়া পড়ে । তার পরও আঘাত 

বা চাপ বৃদ্ধি কর, সেটা আর পূর্বেবের অবস্থা পুনঃগ্রাপ্ত হইবে 

না__বিকৃত অবস্থাতেই থাকিয়া যাইবে একট! লোহার শিকৃ 
লইয়া পরীক্ষা করিলে কথাট! সহজে বুঝা যাইবে । শিকের ছুই 

প্রান্ত ধরিয়৷ অল্প মোচড় দাও, সেটির আকার বিকৃত হইয়া! পড়িবে 

এবং মোচড় রহিত করিবামাত্র, ম্প্রিংয়ের মত লাফা ইয়া পূর্ধ্বের 

আকার গ্রহণ করিবে । কিন্তু ক বল ক্রমে বৃদ্ধি করিতে 

থাকিলে সেটি এত অল্পকালমর্তধ্য স্বাভাবিক অবস্থ! পুনঃ প্রাপ্ত 

হইতে পারিবে না, এবং শেষে মোচড়ের মাত্র! অত্যন্ত বাড়াইলে 

চিরকালের জন্ত সেটি বক্রাকারেই থাকিয়া যাইবে । এখন 

শিকৃটি প্ররুতিস্থ করিতে হইলে অপর বাহ্শক্তি প্রয়োগ আবশ্য ক 
হইয়া পড়িবে । 

লৌহ-শিকের ন্যায় পদার্থমাত্রেরই স্বাভাবিক-অবস্থা পুনঃ- 
প্রাপ্তির চেষ্টার এক একটা সীমা আছে। সেই চেষ্টার সীম! 

অতিক্রম করিয়া পদার্থের আকার বিরত করিলে, বিকার চির- 
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স্থায়ী হইয়। যায়। অধ্যাপক বস্থ মহাশয় দেখিয়াছেন,_-আলোক- 
পাত বা বৈছ্যতিক রশ্বি প্রভৃতি দ্বারা পদার্থের যে আণবিক 
বিকার হয়, তাহার অবস্থাও কতকট তদ্রপ। আণবিক বিকার 

প্রচুর হইলে, চরম চেষ্টা দ্বারাও কোন গিনিস তাহার স্বাভাবিক 
আণবিক-বিস্তাস আর ফিরিয়া পায় না। স্থায়িভাবে বক্র 

শিকৃটিকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য যেমন তাপ ব। বাহাবলপ্রয়োগের 

আবশ্যকত! দেখা যায়, স্বাভাবিক আণবিক অবস্থায় *ফিরাইতে 

ইহাতেও সেইপ্রকার তাপাদি প্রদানের দরকার হইয়া পড়ে। 

একথগু সাধারণ কাচের উপর একটি বৃত্ত বা চতুক্ষোণাকার 

ধাতুময় জিনিস রাখিয়া, সেটাকে বিছ্বাৎ্-যুক্ত কর। ধাতু-অধিকৃত- 
স্থান-স্থিত কাচের আণবিক বিন্তাস বিছ্যাত্প্রভাবে বিকৃত হইয়৷ 

যাইবে । চক্ষু বাকোন যন্ত্রের সাহায্যে এই বিকার ধর পড়িবে 

না বটে, কিন্তু কাচফলকটিকে/ জলীয় বাম্পে উনুক্ত রাখিলে 

কাচেক্স বিকৃত অংশে বাম্প ধম সেই ধাতবপদার্থের ছবি 

ফুটাইয়া তুলিবে । কাচের এই অবস্থার স্থায়িত্ব ইহার আণবিক 
বিকারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। প্রকৃতিস্থ হইবার 

নির্দিষ্ট ক্ষমতাকে অতিক্রম করিয়া আণবিক-বিস্তাস ভঙ্গ হইয়! 

থাকিলে, কাচফলকটি চিরকালই সেই অবস্থায় থাকিয়া যাইবে, 

তাপপ্রয়োগাদি বাহাশক্তির সাহায্য ব্যতীত'সে কিছুতেই প্রকৃতিস্থ 

হইতে পারিবে না। কিন্তু আণবিক-বিন্যাসের অল্প বিচলন হইয়! 

থাকিলে অল্পকালমধ্যেই সেটি পূর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হইবে । 
ধাতুচূর্ণের কোন ছুই অংশে তার সংযুক্ত রাখিয়া বিছযাত্প্রবাহ 

16 
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পরিচালন করিলে, প্রবাহ অবাধে চলিতে থাকে । সেই চু্ে 
এখন বৈদ্যতিক রশ্মিপাত কর, পূর্বের প্রবল প্রবাহটিকে স্পষ্ট 

পরিবন্তিত হইতে দেখিবে। গুঁড়াগুলিকে একটু ঝাকাইয়৷ বা 
তাপ দিয়া লও; এখন আর ইহাতে প্রবাহ গমনাগমনের 

কোন বাধাই দেখিবে না। ধাতুচূর্ণের এই বিশেষ ধন্মাটি 
আজকালকার তারহীন টেলিগ্রাফিতে ব্যবহৃত হইতেছে । কিন্তু 

বৈছাতিক বশ্মিপাতে কি প্রকারে ধাতুচুর্ণের প্রবাহ পরিচালন- 

ক্ষমতার'হ্রীসবৃদ্ধি হয়, এপর্য্স্ত তাহা! কেহই ঠিক বলিতে পারেন 
নাই। অধ্যাপক বস্থ্ম্হীশয় ইহার প্রকৃত ব্যাপার আবিষ্কার 
করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছেন। বন্থুমহাশয় দেখাইয়াছেন,__ 
বৈদ্যুতিক রশ্মি দ্বারা! ধাতুচুর্ণের আণবিক-বিস্তাস বিকৃত হইয়া 

যায়, এজন্ত তাহার ভিতরকার বিছ্যুৎ-প্রবাহের বেগ পরিবন্তিত 

হয়; কিন্তু গুঁড়াটাকে একটু ঝাকাইয়া লইলে বা গরম করিয়া 
রাখিলে তাহার আণবিক অবস্থ্ীটা স্বভাবে ফিরিয়া আমিবার 

স্বযোগ পায়। কাজেই, পূর্ববপ্রকারে বিছ্যত্প্রবাহ 

চলিতে থাকে । অধ্যাপক বস্থমহাশয়ের. মতে আলোক দ্বার 

ফোটোগ্রাফের কাচে ছবি-অঙ্কন, এবং বৈদ্যতিক রশ্মি দ্বার! 

ধাতুচুর্ণের প্রবাহপরিচালন-শক্তির হ্বাসবৃদ্ধি একই প্রাকৃতিক 
ব্যাপার । 

পাঠকগণ বোধ হয় জানেন, আলোকের পরিমাণ ও আলোক- 

প্রদানের কালের উপর ফোটো গ্রাফ-ছবির ভালমন্দ অনেকটাই 
নির্ভর করে। ফোটোগ্রাফের যে-কাঁচে যত নিয়মিত আলোক 
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পড়ে এবং যেখানি যত নিয়মিত কাল ধরিয়া আলোকে 
উন্মুক্ত থাকে, তাহার ছবিও ততই স্থম্পষ্ট ও স্বাভাবিকভাবে 
অস্কিত হয়। অস্থির আলোকে ছবি অস্পষ্ট হয়.; তা ছাড়া 
আলোকটা কখন ক্ষীণ এবং কখন উজ্জ্বল হইয়৷ আপিলেও 

ছবি ভাল উঠে না। আচার্য বস্থ মহাশয় বহু পরীক্ষা্দি 

দ্বার ফোটোগ্রাফের কাচের উপর অস্থির আলোকের কার্যের 
অনেক রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। এ আবিষারটি কি, এখন 
দেখা যাউক। পূর্ধবেই বলা হইয়াছে, আলোকর্মি, কাচের 
কোন অংশে পড়িলে, তদ্বারা সেই স্কানের আণবিক-বিস্তাস 
ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়, কিন্ত আলোকপাত হঠাৎ বন্ধ 
করিবামাত্র, সেই ভঙ্গ আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পায় না, 
বরং অণুসকল প্রাকৃতিক অবস্থার পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা আরম্ত 
করে । এই সময়ে সেই একই অংশে আবার আলোকরশ্মি পতিত 
হইলে আণবিক-বিন্তাসের নূর্ণনি বিচলন আরম্ভ হয়। এই 
নৃতন” বিচলনটা যদ্দি পূর্ব্বেকা৯ বিচলনের দিকেই হয়, ভবে 
আলোকপাতরাহিত্য দ্বারা স্বাভাবিক-অবস্থা পুনঃপ্রাঞ্চির জন্য 
অণুসকলের যে একট! গতি হইয়াছিল, সেটি নষ্ট ভ্ইয়া 
আণবিক-বিন্যাস বিষম জটিল হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ছবিও অস্পষ্ট হুইয়৷ উঠে। নূতন আলোক-পাত-জাত অধুর 
বিচলন পূর্বববিচলনের প্রতিকূলে হইলেও ছবি অস্পষ্ট হয়। 
কারণ, এখানে নৃতন বিচলনট! 'অণুনকলের স্বাভাবিক অবস্থা 

পুনঃপ্রাপ্তিরই সহায়তা করে); কাজেই, . যে-আণবিক বিকার 



২৪৪ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

দ্বার পূর্ব চিত্র অস্কিত হইয়াছিল, সেটা আর অক্ষুণ্ণ থাকিতে 

পারে না। | 
একটা ছোটখাট উদ্দাহরণ দিলে বিষয়টা! পরিফার হইবার 

সম্ভাবনা । বজ্জুবদ্ধ কোন একটি ভারী বস্তর পরিদোলনকে 

আলোকপাতঞ্জনিত অণুর বিচলনের সমান ধরা যাউক। এখানে 

সেই আবদ্ধ জিনিসটার চরম উর্ধে উঠার পর নীচের দিকে 

নামিবার চেষ্টা, যেন আলোকপাত-রাহিত্য-হেতু অণুর স্বাভাবিক 
অবস্থা পুনঃগ্রাপ্তির চেষ্টার সমান হইল । এখন জিনিসটা ছুলিতে 
ছুলিতে চরম উর্ধে উঠিয়া নামিতে আর্ত করিলে যদ্দি সেটাকে 

আরো উপরে উঠাইবার বা নীচে নামাইবার জন্য একটা ধাকা 

দেওয়া যায়, তাহা হইলে জিনিসটা যেমন উপরে উঠিতে বা নীচে 
নামিতে না পারিয়া এক বিকৃতগতিতে চলিতে থাকে, আলোক 

রহিত হওয়ার পর নূতন আলোকপাত দ্বারা ফোটোগ্রাফ কাচের 
অণুর যে বিচলন হয়, তাহাও ৬ তন্রপ। পূর্ব্বের আঢুলাক 

রহিত হইবামাত্র অণুসকল প্রকৃর্টিস্থ হইবার জন্য আলোকপাত- 

জাত বিকৃত বিন্যাসের বিপরীতে সঞ্চলন আরম্ভ করে। এখন 

পুনরায় আলোকপাত হইবামাত্র একটা নৃতন গতি আসিয়া 

ইহাতে যোগ দেয়, কাজেই, সমবেত গতিতে কোন নিয়ম রক্ষিত 
না হওয়ায় আণবিক-বিন্তাসে গোলযোগ উপস্থিত হইয়] পড়ে এবং 

সঙ্গে সঙ্গে ছবিও অস্পষ্ট অঙ্কিত হইয়। যায়। স্থির ও সমভাবে 

আগত আলোকপাত ত্বারা আপবিক' বিচলন. একই দিকে 
নিয়মিতভাবে হইয়া থাকে, কাজেই, সেস্থলে আণবিক-বিস্তাসের 



ফোটোগ্রাফি ২৪৫ 

কোন গোলযোগই হইতে পারে না এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিও সুস্পষ্ট 
অস্থিত হইয়া পড়ে । 

হতরাং দেখা যাইতেছে, আলোকময় ছবির অবিকল চিত্র 
উঠাইয়। রাখিবার শক্তি যে, কেবল ফোটোগ্রাফের কাচলিগ্ 

পদার্থগুলিরই আছে, তাহা নয়। এই শক্তিট! জড়পদার্থমাত্রেরই 

সাধারণ সম্পত্তি,_-জগতের পদার্থমান্রেরই অণুসকল আলোক বা 
বিছ্যুৎশক্তির সংযোগে বিচলিত হইয়া থাকে ; ফ্েটোগ্রাফের 

কাচস্থিত পদার্থের অণুসকলের বিচলন অধিক এবং চিত্রান্কনপক্ষে 
উপযোগী, তাই সেটা হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ে, এবং তাহাকে 

আমরা কেবল কতকগুলি নির্দিষ্ট পদার্থেরই বিশেষ ধর্ম বলিয়৷ 

মনে করিয়া ফেলি। 

নান! বিচিত্র ও জটিল ঘটনার মধ্যে একট সহজ ও প্রত্যক্ষ 

নিয়ম দেখানে?, আচাধ্য বসু ্হাশয়ের আবিষ্কারগুলির একটা 

বিজ্েষ ধম্ম। জড়জগতের ক্ষুদ্র ধৃহৎ প্রত্যেক প্রাকৃতিক ব্যাপারের 

মধ্যে যে একটা বুহৎ নিয়ম ও শৃঙ্খল! বর্তমান আছে, তাহার 

মহিমা অধ্যাপক মহাশয়ের প্রত্যেক আবিষ্কার দ্বারাই প্রচারিত 

হইয়াছে । ফোটোগ্রাফি সম্বদ্ধীয় আবিষ্কারেও তাহার বৈজ্ঞানিক 

সিদ্ধান্তগুলির সেই অনন্স্থলভ বিশেষত্বটি পূর্ণ মাত্রায় রক্ষিত 
হইয়াছে । 





চতুর্থ শ্রহঠ 

উদ্ভিদের দৈহিক ক্রিয়। 





চলা-ফেরা শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি সকল শারীরিক কাজের 
জন্ত প্রাণীকে নিয়তই শক্তি ব্যয় করিতে হয়। কেবল প্রাণী 

নয়, উত্ভিদও জীবনের কার্য্যে এই প্রকার শক্তি ব্যয় করে। 

মাটি হইতে জল টানিয়া চূড়া পর্ধযস্ত উঠানো, দেহের অংশ- 
বিশেষকে তালে তালে স্পন্দিত করা, কম শক্তি-সাধ্য ব্যাপার 

নয়! এই শক্তি আসে কোথা হইতে ? বৈজ্ঞানিকের। বলেন, 

প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের ভিতরে তাহাদের খাদ্য হইতে যে সার- 

বস্ত সঞ্চিত রাখে, তাহাই বিশ্লিষ্ট হইয়া শক্তির উৎপত্তি করে ৷ 

একটু চিন্তা করিলে বুঝা যায়, প্রাণী ও উদ্ভিদ্ ষে-শক্তি ছ্বার। 

জীবনের কার্য দেখায়, তাহার মূলাধার সুর্য্যের তাপালোক 

ব্যতীত আর কিছু নয়। প্রাণীর প্রধান খাদ্য ফল-মূল শাক- 

সজী,। এই সকল উদ্ভিজ্ঞ দ্য প্রাণীকে পুষ্ট করে, এবং 

তাহার দেহে -।ক্তি সঞ্চয় করে +** কিন্ত উদ্ভিদের এই পত্র-পল্লব 

ফল-মূল কি প্রকারে উত্পন্ন হয়? উত্ভিদ্ তাহার পত্রের হুরিদ্ 

বস্তর ( 07101021701 ) সাহায্যে সুষ্যের তাপালোক শোষণ করে 

এবং বাতাস হইতে অঙ্গারক বাম্প ( 02১07010 ৪০0) টানিয়া 

লয়। তার পরে সেই অঙ্গারক বাম্পের অঙ্জার স্ুধ্যের 

তাপালোকের শক্তিতে মিলিয়া দেহের ভিতরে যে-সারবস্তর 

উৎপত্তি করে; তাহাই উত্তিদ্কে সজীব রাখে এবং তাহার 

জীবনের ক্রিয়া দেখায়। কাজেই, স্ৃধ্যের শক্তিকে সর্বশক্কির 



২৫৩ জগদ্ণীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

মূল না বলিলে চলে ন্1। আজ যে কয়লার তাপে রেলগাড়ী 
চলিতেছে, তাহা স্থধ্যের তাপই নয় কি? অতি-প্রাচীনকালে 

উদ্ভিদ কুধ্য-তাপের যে-শক্তি নিজের দেহের ভিতরে লুকাইয়! 
রাখিয়াছিল, তাহা কয়লায় পরিণত হওয়ায় ক্ষয় পায় নাই। 
আজ কয়লা নিজেকে পুড়াইয়া সেই সঞ্চিত শক্তিকেই প্রকাশ 
করিতেছে। 

আমর্| পূর্ধেই বলিয়াছি, উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য অঙ্গার । 

তাহারা বাতাসে ও জলে মিশানে! অঙ্গারক বাম্পকে দেহস্থ 
করে। খাটি অঙ্গারক বাম্প উদ্ভিদের শরীর-পোষণের কাজে 

লাগে না। স্ুয্যালোক কর্তৃক দেহমধ্যে রূপান্তরিত হইলে 
পরে উহা হজমের উপযুক্ত হয় । এই প্রক্রিয়াকে ইংরাজিতে 

[170955000)6515 বলা হয়। ইহাতে উদ্ভিদ সুর্যের 

চলৎ-শক্তি (110600 61061 ম আলোককে শোষণ করিয়া 
স্থির-শক্তি (7০657065162 এ রূপে শরীরে লুকাইয়া 

রাখে এবং পরে তাহাই উতঁপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি চলৎ-শক্তির 

আকারে প্রকাশ করে। আমরা যখন 'কাঠ বা কয়ল! পুড়াইয়া 
তাপ উৎপন্ন করি, তখন উত্ভিদ্-দেহে সঞ্চিত সুর্যের স্থির-শক্তিই 

চলৎ-শক্তির আকার গ্রহণ করে। 

বাতাস হইতে ব৷ জল হইতে উত্ভিদ্ব কতট। অঙ্গার দেহস্থ করিল, 
তাহার মোটামুটি হিসাব কঠিন নয়।. কারণ [কতটা অঙ্গারক 
বাষ্প দেহে প্রবেশ করিল, তাহ! মাপিতে পারিলেই, অঙ্গারের 
পরিমাণ বাহির হুইয়া পড়ে। কিন্তু এই প্রকার পরিমাপে 



উদ্ভিদের পরিপাক-ক্রিয়। ২৫১ 

ঝঞ্ধাট অনেক এবং সময়ও লাগে যথেষ্ট। তাছাড়া সাধারণতঃ 

হিসাব নিভূলি ও স্থক্ম হয় না। ইহা দেখিয়া আচার্ধয জগদীশচন্দ্র 

উদ্ভিদের অঙ্গার গ্রহণ পরিমাপ করিবার জন্য একটি যন্ত্র নিশ্মাণের 

চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে আমরা এখন তাহার 
( 4000175260 [২০০01017 00: চ170695910079515 ) নামক 

যন্ত্রটি পাহয়াছি। কতট। অঙ্গার হজম হইল, তাহা উতদ্ভিদ্ 

এই যন্ত্রে সংলগ্ন কাগজে নিজেই লিখিয়া দেয়। কখন্ অঙ্গার 

হজম আরম্ভ হইল এবং কখন্ই বা শেষ হইল, তাহা যন্ত্রের 
ঘণ্ট1 শব্ধ করিয়া আমাদের গোচরে আনে । এই যস্ত্রের সাহায্যে 

জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের আঙ্গার হজম সম্বন্ধে যে-সকল নৃতন তত্ব 
আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর । 

কেবল স্থলজ উদ্ভিদ্ই যে, অঙ্গারক বাষ্প শোষণ করিয়া 

অঙ্গর গ্রহণ করে, তাহা নয় / জলজ উত্ভিদেরও দেহ-পোষণের 

জন্ম অঙ্গারের প্রয়োজন হয়। . ইহারাও অঙ্গারক বাষ্প হইতে 

অঙ্গার গ্রহণ করে,_-কিন্তু এই বাম্প থাকে জলের সঙ্গে 
মিশানো । জলজ উদ্ভিদ জল হইতে তাহা চুষিয়া লয় এবং তার 
পরে স্ুধ্যের আলোকে তাহ] বিশ্লিষ্ট হইয়া অঙ্গার ও অক্মিজেনে 

পরিণত হইলে, সে অঙ্গারটুকুকে 057015175:০5-এর 
আকারে দেহস্থ করে; বাকি আঁক্সজেন বুদ্ধদের আকারে 

জল ভেদ করিয়া! উপরে উঠে" পুষ্করিণীর জলে যে শেওল। 

জন্মে রৌন্রের সময়ে পরীক্ষা! করিলে, পাঠক তাহার দেহ হইতে 

এ প্রকারে অক্সিজেন বাহির হইতে. দেখিতে পাইবেন । 



২৫২ জগদীশচন্দের আবিষ্কার 

প্রিস্রত জলে জলজ উত্তিদ্ অনাহারে মারা যাঁয়,__কারণ, তাহাতে 

অন্গারক বাম্প থাকে না, কাজেই সে অঙ্গার খাইতে পায় না। 

কিন্ত সেই জলেই, খানিকটা নসোডা-ওয়াটার ঢালিয়! দিলেই 
উত্ভিদের মুখ চলিতে আরম্ভ করে,_কারণ লসোভা-ওয়াটারে 

প্রচুর অঙ্গারক বাষ্প মিশানো থাকে । এই অবস্থায় উত্ভিদ্ 
যেমন অঙ্গারক বাষ্প হইতে অঙ্গার গ্রহণ করে, তেমনি সঙ্গে 

সঙ্গে অনাবশ্তক অক্সিজেন বুদ্ধদের আকারে উদগার করিতে 
থাকে। 'কাজেই, উত্ভিদ কতকট| অক্সিজেন উদগার করিল, 

সাহা পরিমাপ করিলে সে কতট1 অঙ্গার হজম করিয়াছে ধরা 

পড়ে। কোনো উদ্ভিদ কোনে নির্দিষ্ট সময়ে কতটা অঙ্গার 

হজম করিল, তাহা আচার্য জগদীশচন্দ্র এই প্রণালীতে পূর্বোক্ত 
যন্ত্র ্বার। নির্ণয় করিয়াছেন । 

যন্ত্রটির গঠন খুব জটিল না হইলেও ইহার নিম্মীণকালে 

অনেক বাধা-বিস্ন দেখা দিয়াছিল। জগদীশচন্দ্র সমন্ত নাধা 

কাটাইয়া এখন যন্ত্রটিকে স্বধর্ণ-ন্দর করিতে পারিয়াছেন। 

আমরা এখানে ইহার কেবল একটা মোটামুটি বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিব। প্রচুর অঙ্গারক বাষ্প মিশানে। এক বোতল 

পুক্ষরিণীর জলে একটি জলজ উত্ভিদ্ ( [নয 012119 ৮6100111262 ) 

রাখিয়া আচার্য জগদীশচন্দ্র এই যন্ত্রে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া” 

ছিলেন। বোতল ছিপি-বদ্ধ করা ছিল, কিন্ত ছিপির সঙ্গে 

ইংরাজি 0 অক্ষরের আকারের একটা বাকানে . নল লাগানো 
ছিল এবং তাহার যুক্ত প্রাস্তটি কয়েক বিন্দু পারদ দিয় আট্কানে! 



উদ্ভিদের পরিপাক-ত্তিয়। ২৫৩ 

হইয়াছিল। অঙ্গার হজম করার সঙ্জে বোতলের গাছটি যে- | 

অক্সিজেন উগার করিতেছিল, তাহার চাপে ছিপির নলের 

পারদ-বিন্দু স্থির থাকিতে পারে নাই,--তাহ।' মাঝে মাঝে 
উপরে উঠিয়া! সঞ্চিত অক্সিজেন ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল 

এবং পরক্ষণে নীচে নামিয়৷ আবার পূর্বস্থানে ঈাড়াইয়াছিল। 
পারদ-বিন্দুর এই সঞ্চলনে যাহাতে যন্ত্রসংলগ্ন কলম নড়াচড়া করে 

এবং বৈদ্যতিক ঘণ্টার তারের ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত 

হইয়া ঘণ্টাকে বাজায়, তাহার স্থন্দর ব্যবস্থা ফাঁ্ত আছে। 

কাজেই, অঙ্গার হজম করার সময়ে উদ্ভিদ আপনিই ঘণ্টা বাজাইয়া 
বা যন্ত্র-সংলগ্ন কাগজে রেখাপাত করিয়। পরীক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। 

যন্ত্রটির কাধ্য এত সূক্ষ্ম যে, চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করিতে 

দ্বিধা হয়। মনে করা যাউক, যন্ত্রের বোতলে কোনো উত্ভিদ্ 

রাখিয়া যেন তাহার অক্জার £হজম পরীক্ষা করা যাইতেছে । 

উত্ভিদ্টির উপত্রে স্্যের আলো! 'থুঁড়য়াছে, সে আনন্দে হজম কাধ্য 

চালাইয়। যন্ত্রের ঘণ্টা বাজাইতেছে। এখন যদি কেহ সম্মুখে 

দাড়াইয়া আলো অবরুদ্ধ করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাহার হজম- 

কাধ্য রোধ পায় এবং ঘণ্ট ধীরে বাজিতে আরম্ভ করে। উত্ভিদ্ 

যে, এ প্রকারে আলোক অঙ্ুভব করিয়া ভোজন-কাধ্য চালায় 

তাহা আচার্য্য বসু মহাশয়ের যন্ত্রেই প্রথম ধরা পড়িল। কোনো 

নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে কত আলোকপাত হয়, তাহা নির্ণয় 

করিবার জন্ত নানা প্রকার যন্ত্র (77010115675) আছে 



২৫৭ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

জগদীশচন্দ্র বলিতেছেন, উদ্ভিদের সাহায্যে আলোক পরিমাপ 

করিলে ফল ন্ুক্্ম হইবার সম্ভাবনা আছে। কেবল ইহাই 
নয়, মেঘে বা কুয়াসায় ক্ষণকালের জন্য হঠাৎ স্থ্যের আলো 

রোধ পাইলেও, এই যন্ত্রে তাহা ধরা পড়ে। তখন যন্ত্র-সংলগ্ন 
বিছ্যুৎ-দ্ীপ আপনিই জ্বলিয়া উঠে এবং স্ুর্ধ্য মেঘনিমুক্ত হইলে 

তাহ! আপনি নিভিয়া যায়। 

দিনের কোন্ সময়ে উদ্ভিদ বেশী আহার করে, তাহ! এপধ্যস্ত 

কাহারে! জানা ছিল না। আচাধ্য বস্থু মহাশয়ের যন্ত্রটিতে 
তাহাও ধরা পড়িয়াছে। তিনি যন্ত্রের কাছে বসিয়া ভোর 

হইতে সন্ধ্যা পর্য্যস্ত পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং দেখিয়াছিলেন 
বেলা সাড়ে সাতটার পূর্বের স্থধ্যের যেমুছু আলোক উভভিদের 

শরীরে পড়ে, তাহা উহার ক্ষুধার উদ্রেক করিতে পারে না। 
খুব ভোরে আমাদের যেমন গুরুভোজনে অরুচি থাকে, উত্ভিদেও 

ঠিক তাহাই দেখা যায়। তারঘ্খরে বেলা সাড়ে সাতটায় যেই 
প্রখর কুর্ধযালোক গায়ে লাগে, অমনি সে আহারো'মন দেঁয়। 

আমরা আধ-ঘণ্টায় বা এক ঘণ্টায় আহারের কাজ সারিয়া 
ক্ষুধা নিবৃত্তি করি । তার পরে তিন-চারি ঘণ্টা চুপ--এই সময়ে 
আর আহারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু উত্ভিদের প্রকৃতি সে 

রকম নয়,--যত বেল বাড়িতে থাকে, ততই তাহাদের ক্ষুধা 

জাগিয়া উঠে এবং ততই তাহারা খাইতে থাকে । ক্ষুধার মাত্রাটা 

চরম হইয়া! দাড়ায় বেলা একটার পময় ; প্রাতে যতটা! খায় এই 
সময়ে তাহার চারিগুণ আহার করিয়াও তাহাদের পেট ভরে ন1। 



উত্ভিদের পরিপাক-ক্রয়া ২৫৫ 

কিন্ত যেই বেল পড়িতে আরম্ভ করে, অমনি তাহাদের 

ভোজনও কশিয়া আসে। শেষে যখন রাত্রির অন্ধকারে 

চারিদিক ঢাকিয়া যায়, তখন তাহার একদম মুখ বন্ধ করিয়া 

দেয় এসময়ে আর ভোজনকাধ্য চলে না। 

থাছ্য হজম করা একটি জীবনের ক্রিয়া । তাই অসাধারণ 

উত্তেজনা হজমের ব্যাঘাত করে। প্রফুল্ল চিত্তে আহার করিয়া 

নিশ্চিন্ত মনে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিবার জন্য ডাক্তার ও 

কবিরাজ মহাশয়ের আমাদের যে পরামর্শ দিয়া থাঞ্চধের, তাহা 

নিঃসন্দেহ সুপরামর্শ। হজমের সময়ে উত্তেজন! আফিলেই বদ- 

হজম হয়। একটি উদ্ভিদ বৌদ্রে পিঠ দিয়া যখন হজমে ব্যন্ত 
ছিল, এবং যন্ত্রের ঘণ্টা বাজাইয়া খন হজমের লক্ষণ প্রকাশ 

করিতেছিল, আচাধ্য বন্ধ মহাশয় হঠাৎ তাহার শরীরে বিদ্যুৎ 

চান! করিয়াছিলেন ৷ উদ্ভিদ চমকাইয়! উঠিয়াছিল এবং সঙ্গে 
সঙ্গে আহার বন্ধ করিয়াছিল । আহারের সময়ে পিঠে 

গ্রম্ গুম্ করিয়' কিল মারিলে খুরম ভোজন-বিলাসেরও যেমন 
ভোজন স্পৃহা দূর হয়, এই ব্যাপারটা কতকট। সেই রকমেরই 

নয়কি? 

এই যন্ত্রটি লইয়া গবেষণা করিবার সময়ে আচার্য বন্থ মহাশয় 

দেখিয়াছেন, হজমের সময়ে কতকগুলি বস্তু অতি সামান্য 

পরিমাণে দেহস্থ করিলে উদ্িদের হজমের কাধ্য হঠাৎ 

অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়! যায়" আয্লাদের পরিপাক-শক্তি বাড়াইবার 
জন্য কবিরাজ মহাশয়েরা বড় বড় বড়ি সেবনের ব্যবস্থা করেন ; 



২৫৬ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

আবার তাহার সঙ্গে অন্থুপানও থাকে অনেক। আচাধ্য 

জগদীশচন্দ্র এক-শত কোটী ভাগ জলে কোনো কোনে দ্রব্যের 

কেবল এক ভাগ মাত্র মিশাইয়৷ সেই জল উত্ভিদ্-দেহে প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন। এই অতি স্ুক্স কণিকায় উদ্ভিদের হজম-শক্তি 

বাড়িয়া গিয়াছিল। কেবল ইহাই নয়, একশত কোটি ভাগ 
জলে এক-ভাগ মিশাইয়া তিনি যে ফল পাইয়াছিলেন, দুইশত 

কোটি ভাগ জলে এক-ভাগ মিশাইয়। তাহারি দ্বিগুণ ফল দেখিতে 

পাইয়াছিলেন। অর্থাৎ জিনিসটি যত অল্প পরিমাণে দেহস্থ 

করানে। যায়, পরিপাক-শক্তির উপরে তাহার ক্রিয়া ততই বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। অদ্ভুত ব্যাপার নয় কি? আমাদের ডাক্তার- 

কবিরাজ মহাশয়ের! এই তত্ব লইয়া কোনো গবেষণ! করিতেছেন 

না কেন, তাজানি না। ইহাতে ভেষজ-তত্বেরঃকোনে। এক 

বৃহৎ আবিষ্কার হওয়। অসম্ভব নষ। হোমিওপাখিক ওষধের 

যতই ডাইলিউসন বাড়ানো যায়, ততই তাহা শক্তিমান্ « হয় 
বলিয়া একটা কথা আছে । আচার্য বস্থ মহাশয়ের আবিফত 

তত্বের সঙ্গে, ইহার যেন কতকট। মিল ধর। পড়িতেছে। এক ভাগ 

থাইরয়েড গ্রন্থির বসের (005০৮ ০ 09:০1 81200) 

সহিত এক-শত কোটি ভাগ জল মিশাইয়া জগদীশচন্দ্র তাহারি 
একটু উত্ভিদ-দেহে প্রবেশ করাইয়াছিলেন, ইহাতে তাহার হজমের 
মাত্র! শতকর। সত্তর অধিক হইয়া দাড়াইয়াছিল, এই প্রকারে 
আয়োডিন (1০016) প্রয়োগ করিয়াও একই ফল পাওয়! 

গিয়াছিল। জীবনের ক্রিয়ায় রাসায়নিক পদার্থের ্ুক্ষম্ম তম 



উত্ভিদের পরিপাকক-ক্ক্িয়। ২৫৭ 

কণিকার এই প্রকার কার্ধ্য হঠা্ষ অসভুব, রলিয়া .মনে. হয় 
কিন্ত ইহা সত্য । উদ্ভিদের দেহে ষে-সত্যের সাক্ষাৎ “পাওয়া 

গেল, প্রাণীর জীবন-ক্রিয়া যে, সেই সত্যেত্র উপরে ' প্রতিষ্ঠিত 

নয়, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। ভিটামিন ৬6207 ) 

এবং হমোনস্ (17017700195 ) প্রভৃতি যে 'পকল দ্রব্য 

প্রাণিশরীরে অতি অল্পপরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়! বৃহৎ কার্ধ্য দেখায়, 
তাহাদের প্ররুৃতি আধুনিক শরীরতত্ববিদ্গণের নিকটে আজও 

অস্পষ্ট রহিয়াছে । হয় ত একদিন জগদীশচন্দ্রের' আবিষ্কৃত 

সত্যের আলোকে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া পড়িবে । 

তাপালোকের আকারে স্থ্য্যের যে শক্তি উত্ভিদের উপরে 

আসিয়া পড়ে, তাহার কত ভাগ সে গ্রহণ করিয়া জীবনের 

ক্রিয়। চালায়, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা নিবূপণ করিয়াছেন। 

তাহারা বলেন, এক শত ভাগ শ্রক্তির মধ্যে কেবল এক ভাগ 

মাক্রউত্ভিদে গ্রহণ করে, বাকি ৯৯ ভাগ তাহাদের কাজে লাগে 

না। পূর্বব-টৈজ্ঞানিকেরা খুব স্থুঈ যন্ত্রের সাহায্যে এই হিসাব 
ধাড় করাইয়াছিলেন। আচাধ্য জগদীশচন্দ্র তাহার 112217500 

7২980707565 নামক অতি স্ুক্ম যন্ত্রের সাহায্যে যে-ফল 

পাইয়াছেন, তাহা এ ফলের সহিত মিলে নাই। তাহার 

হিসাবে সৌর শক্তির শতকর' প্রায় সাড়ে সাত ভাগ উত্ভিদের। 

কাজে লাগায়। কম তফাৎ নয়! ট্রাম এন্জিনে কয়ল! পুড়াইয়' 
আমরা তাপ .উৎপন্ন করি এবং সেই তাপে কল চালাই। 

অর্থাৎ কয়লার স্থির-শক্কিকে ( £0510621 [1১018 ) 

7 



৫৮ জগদীশচন্দ্রের আবিফার 

আমরা চলৎ-শক্তিতে (107)600 চ6789 ) পরিণত করি।, 

কিন্তু কয়লার তাপের সমস্তটাই কি কল চালানোর কাজে ব্যয়িত 

হয়? কল সবটাই কাজে লাগাইতে পারে না;--শতকরা ১৪ 
বা ১৫ ভাগের বেশি তাপ কল-চালানোতে খরচ হয় না। 

কাজেই বলিতে হয়, স্থব্যবস্থার অভাবে শতকর। ৮৫ ভাগ শক্তি 

নষ্ট হইয়। যায়। স্থতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের এন্জিনের 
কার্যকরী শক্তি (760161)07 ) উদ্ভিদের কাধ্যকরী শক্তির 
প্রায় দ্বিগুণ । আচার্য্য বস্থ মহাশয় বলিতেছেন, যে-উপায়ে 
উত্ভিদ্ হ্ধ্যালোকের চলৎ-শক্তিকে স্থির-শক্তিরূপে দেহে সঞ্চিত 

রাখে, সেই রকম কোনো উপায়ে হুর্যযালোকের শক্তিকে, 

আমাদের ব্যবহারের জন্য সঞ্চিত রাখ! অসম্ভব হইবে না। 



উদ্ভিদের হৃদ্স্পন্দন 

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি, উত্ভিদের রস-শোষণ রিজ্ঞানের 
একটা প্রকাণ্ড সমস্তা হইয়া রহিয়াছে । প্রসিদ্ধ উত্ভিদ্তত্ববিদ্ 
ই্রাট্বর্গার বলেন, ইহা! একটা জড়ধর্ম,--অর্থাৎ শুকনা গামছার 
এক প্রাস্ত জলে ডুবাইলে যেমন জল গামছ! বাহিয়া৷ তাহার 

সর্বাংশ ভিজাইয়। দেয়, সেই রকমেই মাটির রল, মূল দি 
উপরে উঠে। ইহার সহিত জৈব ক্রিয়ার কোনে! সম্বন্ধ নাই। 
তিনি আরো মনে করেন, বিষপ্রয়োগে উদ্ভিদের রসশোষণের 

মাত্রার কোনোই পরিবর্তন হয় না। প্রাণী বিষক্রিয়া বুঝিতে 

পারে, জড় তাহা পারে না। পম্প্ দিয়া আমরা যখন জল 

তুলি, তখন সে-ন্দল বিষাক্ত কি নিম্মল তাহ পম্প্ বিচার 

করে না। সে অবিরাম জল তুলিতেই থাকে । উত্ভিদ্ জড়ধন্্ী, 
তাই সে জড়বৎ রসশোষণ করিতে থাকে; সে-রসে বিষ 
আছে, কি অমৃত আছে, তাহ! বিটার করে না। 

্রাটববর্গারের পূর্বোক্ত কথ| সত্য হইলে বলিতে হয়, শারীর- 
যন্ত্রের সহিত উদ্ভিদের রসশোষণের কোনে। সম্বন্ধই নাই। আচার্য 

জগদীশচন্দ্র নানা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দেখাইয়া এই মত ভ্রাস্ত বলিয়া 
প্রমাণ করিয়াছেন । তাহার মতে প্রাণিদদেহের হৃদপিণ্ড এবং 

ধমনী যেমন তালে তালে স্পন্দিত হইয়া রক্তের প্রবাহ শরীরে 
সঞ্চলন করে, সেই রকম উত্তিদবের দেহের অংশ-বিশেষ সেই 
রকমেই তালে তালে কাপিয়া রসধারা সর্বশরীরে চালনা 



২৬০ জগদীশচন্দজ্রের আবিষ্কার 

করে। দেহে উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করিয়া তিনি মৃতপ্রায় 

উত্ভিদে রস-সঞ্চলন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং সতেজ বৃক্ষে বিষ- 

প্রয়োগ করিয়া তাহার রসশোষণ অবরুদ্ধ হইতে দেখিয়াছিলেন। 
ক্গতরাং প্রাণিদ্দেহে যেমন হৃদপিণ্ড ও ধমনী আছে, উত্ভিদ্- 

শরীরেও যে, সেই প্রকার কিছু আছে, এবং তাহারি স্পন্দনেই 
যে, রসধারা জর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া উত্ভিদ্কে পুষ্ট করে, 

তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

বিরহ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণীর শরীরে আমাদের 

হৃদপিণ্ডের মতো স্থনিদ্দিষ্ট যন্ত্র দেখা যায়না | দেহের একটা 

দীর্ঘ অংশ স্পন্দিত হইয়। রস-আোত ইহাদের সর্ধ শরীরে 

চালনা! করে । ভ্রণস্থ মানব-শিশু বা অপর উন্নত প্রাণীর 

শরীরেও এ প্রকার দীর্ঘাকৃতি হৃদপিণ্ড ধরা পড়ে । উদ্ভিদ্ব- 

দেহেরও একটি দীর্ঘাকৃতি অংশতালে তালে কাপিয়া রসধারা 

চালনা করে। ক্তরাং এই দীর্থাকতি অংশই যে, উচ্িদের 

হৃদ্পিগ্ড তাহাতে সন্দেহ করির্ধার কিছুই নাই। 
আচার্য বস্থ মহাশয় এখানেই ক্ষান্ত হন নাই। প্রাণীর 

হৃদপিণ্ডের বস-সঞ্চলনের ক্রিয়ার খুঁটিনাটি ব্যাপারের সহিত 
উদ্ভিদের রস-সঞ্চলনের ক্রিয়ার মিল ধরিবার জন্ত তিনি দীর্ঘকাল 
গবেষণা করিয়াছিলেন। ইহাতে যে-ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা 
আরও আশ্চর্যজনক). গক্ষণার , সময়ে তিনি স্বাবিদ্কৃত 
বিছ্যুৎ-শলাকা (175159৮20 00১৪) দিয়! উত্ভিদ্দেহের স্পন্দন- 
শীল অংশ বাহির করিয়াছিল্পেন এবং তার পরে নানা অবস্থায় 



' উদ্ভিদের হৃদস্পন্দন ২৬১ 

উন্ভিদের স্পন্দন কিগপ্রকারে পরিবন্তিত হয় তাহা তাহার 

51708770850) যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা! করিয়াছিলেন । এই 

ন্ত্রটর কাধ্য অতীব বিম্ময়জনক। প্রাণীর হৃদস্পন্দন পরীক্ষা কর! 
কঠিন নয়। শরীরে যে-সকল ধমনী থাকে তাহাতে হাত দিলে 

স্পন্দন বুঝা! যায় এবং সেই সকল ধমনীর সহিত বিশেষ যন্ত্র সংলগ্ন 
করিলে স্পন্দন কি-ভাবে চলিতেছে তাহা যন্ত্রে লিপিবদ্ধ করাও 

চলে । কিন্তু এই প্রকারে উদ্ভিদের নাড়ী দেখা! চলে নত । ইহাদের 
নাড়ী থাকে দেহের গভীর অংশে লুকানো । কাজেই, সাধারণ 

যন্ত্রে তাহার স্পন্দন পরীক্ষা করা যায় না। তা” ছাড়া প্রাণীর 

হৃদ্স্পন্দনের জন্য ধমনীর উঠা-নাম1 যেমন সুস্পষ্ট, উদ্ভিদে তেমন 

নয়। উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়াও তাহ1 চোখে পড়ে না । তালে 

তালে রলশোষণের সঙ্গে উত্ভিদ্-দেহের যে অতি মু আকুঞ্চন- 

প্রসারণ হয়, তাহা আচার্ধ্য ব্বস্থ মহাশয়ের 5011 8070£181 

যন্ত্রে ধরা পড়ে। যস্ত্রটর গঠন খুব জটিল নয়। পরীক্ষার 

সময়ে যন্ত্রের ছুইটি শলাকা গাছের ভালে বা গুঁড়িতে সংলগ্ন 
রাখা হয়। এই ছুইটির একটি গাছের গায়ে দৃঢ়ভাবে লাগিয়া 
থাকে, অপরটি নড়া-চড়া করিতে পারে । রসচালনার সং 

গাছের গুঁড়ি যেমন আকুঞ্িত ও প্রসারিত হয়, শিথিল 

শলাকাটি তেমনি নড়াচড়া করে। শলাকার এই অতি- 

মুছ সঞ্চলনকে স্থকৌশলে চক্ষুগোচর করাইয়া জগদীশচন্তর 

উত্ভিদের “নাড়ীর স্পন্দন, পরীক্ষা করিয়াছেন। গাছ সাধারণতঃ 

যে-পরিমাণে স্পন্দিত হয়, এই যস্ত্রের সাহায্যে তাহাই পঞ্চাশ 



২৬২ জগদীশচন্দের আবিষ্কার 

লক্ষ গুণ বেশী হইয়া আমাদের চোখে পড়ে । এই প্রকার সুক্ষ 
এবং স্ব্যবস্থিত যন্ত্র এপর্ধ্স্ত কেহ উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছেন 

কিন! জানি ন!। 
যাহ! হউক, আচাধ্য বস্থ মহাশয় তাহার নানা সুষম যন্ত্র ঘার 

প্রাণী ও উদ্ভিদের হৃদ্স্পন্দনের যে এঁক্য দেখাইয়াছেন, এখন তাহার 

আলোচন। করা যাউক। উত্তেজক পদার্থে প্রাণিদেহের রক্তের 

চাপ (819০৭ চ7599586 ) বুদ্ধি পায় এবং অবসাদজনক 

পদার্থের প্রয়োগে তাহা কমিয়া আসে । আচার্য বন্থ মহাশয়, 

উত্তেজক ও অবসাদজনক পদার্থের প্রয়োগে উদ্ভিদের. রসের 

চাপের অবিকল সেই প্রকার পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছেন। 

কেবল ইহাই নয়, তিনি আরে! দেখিয়াছেন, উত্তেজক পদার্থ 

উদ্ভিদের হৃদস্পন্দন ও রসশোষণ বুদ্ধি করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, 

স্পন্দনের উপর দিকের ঝাঁকানিশনীচের দিকের ঝাঁকানির চেয়ে 

বেশী করে। অবসাদক পদার্থ প্রয়োগে আবার ঠিক্ হৃহার 
উ্টা ব্যাপার দেখা যায়। “তখন নীচের দিকের ঝাঁকানিই 
উপর দিকের ঝাঁকানির চেয়ে বাড়িয়া যায়। উতিদ্-দেহের 

উপরে উত্তেজক ও অবসাদক পদার্থের এই ক্রিয়াটির কথা 

এপর্ধ্যস্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। উত্তিদ-দেহকে কোন্ জিনিস 

উত্তেজিত করে এবং কোন্ জিনিসই বা অবসম্ম করে, তাহা 
হঠাৎ বল! যায় না। কোনো ভরব্য প্রয়োগে উত্তিদের স্পন্দনের 

ঝাকুনি উপরে বাড়িতেছে, কি নীচে বাড়িতেছে, পরীক্ষা 

করিয়া দ্রব্টি উত্তেজক কি অবসাদক তাহ! অনায়াসে স্থির করা 
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যাইতেছে । আচার্য্য বন মহাশয়ের যন্ত্রে এই সকল ম্পন্দনচিহ্ন 
আপনিই লিপিবদ্ধ হইয়া যায়। 

কপূর প্রাণিদেহে উত্তেজনার স্থত্ি করে। জলে মিশানো 
কুরে প্রাণীর হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বাড়িয়া যায়। অবসন্ন 

প্রাণিদেহে কপ্পুর গ্রয়োগ করিয়া ইহার লক্ষণ সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। 

আচার্ধা বস্থ মহাশয় দুই হাজার ভাগ জলে দুই ভাগ কর্পুর 

মিশাইয়া সেই কপূর-জল প্রাণিদেহে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। 
ইহাতে প্রাণীর হৃদস্পন্দন কি-প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছিলী, তাহা 
তিনি যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। তার পরে 

সেই জল-প্রয়োগে উত্ভিদের স্পন্দনও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। 

ইহাতে ছুই স্পন্দনলিপিই প্রায় এক রকমই হইয়া ধ্াড়াইয়্াছিল। 
যে-উত্ভিদ্ পূর্বে ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইয়া রস-চালন। 
করিতেছিল, কর্পুর-জলে তাহচই সবলে ভ্রত স্পন্দন আরম্ভ 

করিম্বাছিল। মৃগনাভি, কাফিন্ প্রভৃতি জিনিসও উত্তেজক । 

আচাধ্য জগধাশচন্দ্র এই সকল দ্দ্রব্য-প্রয়োগে কপুরের ন্যায় 

কার্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 

অহিফেন-ঘটিত মর্ফাইন্ (11071)106 ) জিনিসটি খুব 

অবসাদক। মাছের শরীরে মর্ফাইন্ প্রবেশ করাইয়া আচার্য 
বস্থ মহাশয় তাহার হদ্ঘপিণ্ডের ম্পন্দনলিপি যন্ত্রে অঙ্কিত 

করিয়াছিলেন। এই অবসাদরু ভ্রব্যের প্রয়োগে স্পন্দনের 
বিস্তার ও জ্রততা উভয়ই কমিয়া আসিয়াছিল। উত্তিদে 

মর্ফাইন্ প্রয়োগে তাহার ম্পন্দনেও অবিকল একই ফল পাওয়া 



২৩৪ জগদীশচন্দ্ের আবিষ্কার 

গিয়াছিল। অতি অল্প মাত্রায় মছ্য প্রয়োগ করিয়াও আচার্য্য 
বন্থ মহাশয় উদ্ভিদের স্পন্দনে অবদাদ দেখিতে পাইয়াছিলেন । 

একে একে অবসাদক ও উত্তেজক পদার্থের প্রয়োগে প্রাণী 

ও উত্ভিদ্বের ম্পন্দনে যে-ফল পাওয়া যায়, তাহাও জগদীশচন্দ্র 

আবিষ্কার করিয়্াছেন। এই পরীক্ষায় হাজার ভাগ জলে পাঁচ 
ভাগ পটাসিয়ম্ ব্রোমাইড. মিশাইয়া, এই মিশ্র বস্তকে অবসাদক 

প্রব্যরূপে ব্যবহার কর! হইয়াছিল। ইহার প্রয়োগে প্রাণীর হৃদ্- 

স্পন্দন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তার পরে সেই প্রাণীরই দেহে 

হাজার ভাগ জলে এক ভাগ মুগনাভি প্রয়োগ করা হইয়াছিল। 

মুগনাভি উত্তেজক পদার্থ। ইহার উত্তেজনায় হৃদ্স্পন্দনের 

অবসাদ দুর হইয়া গিয়াছিল এবং ক্ষণকাল মধ্যে হৃদপিণ্ড জোরে 
কাপিতে আরম্ভ করিয়াছিল। উদ্ভিদের দেহে একে একে 

ব্রোমাইভের গল ও মৃগনাভি প্রশয়াগ করায় তাহারও স্পন্দনে 
ঠিক একই ফল প্রকাশ পাইয়াছিল। র্ 

বিষ ও বিষপ্ন পদার্থের প্প্রয়োগে আচার্য বস্থ মহাশয় 

উদ্ভিদের হৃদ্স্পন্দনের যে-পরিবস্তন আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহ 

আরো আশ্চর্যজনক | ক্রমাগত মর্ফাইন্ প্রয়োগে যখন 

উদ্ভিদের হৃদ্স্পন্দন প্রায় অবরুদ্ধ হইতে চলিতেছিল, তখন সেই 
মৃতপ্রায় উত্ভিদে বস্থ মহাঞ্য় এট্রোপিম্ (4,৮০৩ ) প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন। উত্ভিদ্মৃত্যুমুখ হইতে .ফিরিয়া জোরে জোরে 
হৃদপিণ্ডের কাধ্য চালাইতেছিল। 'অতি সুক্ষ উত্ভিদ-কোষেও 

এই প্রকার জীবন-মৃত্যুর লীলা, মরণ-হন্ত্রণা- এবং স্বাস্থ্যলাভের 
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উল্লান দেখিলে, বাস্তবিকই বিন্মিত না হইয়া থাকা 
যায় না। র 

হ্রিকৃনাইন্, (5৮৮০11010৩) জিনিসটা প্রাণিশরীরে অল্ল 
মাত্রায় প্রয়োগ করিলে হ্ৃদ্পিণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে এবং অধিক 
মাত্রায় প্রয়োগ করিলে সেই ক্রিয়াকেই লোপ করিতে বসে। 
এক হাজার ভাগ জলে এক ভাগ ছ্রিকৃনাইন্ মিশাইয়া প্রাণিশরীরে 
প্রবেশ করাইয়া আচার্ধ্য বন্থ মহাশয় পরীক্ষা করিয়াছিলেন । 
ইহাতে হৃদস্পন্দন বুদ্ধি পাইয়াছিল। তাহাতে আবার সেই 
স্রিক্নাইনেরই ছুই ভাগ এক হাজার ভাগ জলে মিশাইয়৷ প্রয়োগ 
করায়, ক্রমে হৃদস্পন্দন মৃছ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে লোপ 

পাইয়া গিয়াছিল। উদ্ভিদের দেহে পরীক্ষা করায় 'আচাধ্য বন্থ 
মহাশয় ঠিক একই ফল পাইয়াছেন ! হাজার ভাগ জলে এক 

ভাগ ই্রিকৃনাইন্ মিশাইয় প্রয়োগ করিলে উদ্ভিদের স্পন্দন খুব 
বৃদ্ছি পাইয়াছিল। কিন্ত যেই এক শত ভাগ জলে এক ভাগ 

ছ্রিক্নাইন মিশাইয়! প্রয়োগ করা 'গৈল, অমনি স্পন্দন কমিতে 
কমিতে লোপ পাইল,_-উদ্ভিদ মৃত্যুমুখে পতিত হইল ] 

গোখুরা সাপের বিষ অতি ভয়ানক । এক গ্রেণ বিষকে লক্ষ 

ভাগ করিয়! তাহার ৩১ ভাগ লইলে যে কণা-প্রমাণ বিষ পাওয়া 
যায়, তাহা শরীরে প্রবিষ্ট হইলে আর রক্ষা থাকে না । তখন মৃত্যু 
অনিবার্ধ্য হইয়া ঈাড়ায়। ইহ! রোক্সার ঝাড়ান-কাড়ান মানে না। এক 

নীলকণ্ঠ মহাদেব ছাড় আর কেহ যে,এই বিষ হজম করিতে পারিয়া- 

ছেন, তাহা জানি না। আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস, সাপের 
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বিষে মরিলে মানুষ আবার বাচিতেও পারে । তাই সাপের বিষে 
যাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার দেহকে না পুড়াইয়৷ জলে ভাসাইয়া 

দেওয়া হয়।' অর্থাৎ যদি জীবন ফিরিয়া আসে। সর্পাঘাতে 
নখীন্দরের মৃত্যু হইলে, বোধ করি এই জন্থই বেহুল৷ দেবী 
মৃতদেহ নষ্ট করিতে না দিয়া ভেলায় ভাসাইয়া লইয়। চলিয়া- 
ছিলেন। আচাধ্য বন মহাশয় গোখুরার বিষ প্রাণী ও উত্ভিদের 

'দেহে প্রবেশ করাইয়া যে-ফল পাইয়াছেন, তাহা আশ্চর্যজনক। 
একটি স্থস্থ মৎস্য যখন জলে বিচরণ করিতেছিল, তখন তাহাকে 

ধরিয়া আচাধ্য বন্থ মহাশয় তাহার শিরায় গোখুরার বিষ 

প্রয়োগ করিয়াছিলেন । প্রযুক্ত বিষের পরিমাণ অতি অল্পই 
ছিল। হাজার ভাগ জলে কেবল শ ভাগ বিষ মিশাইলে 

তাহাতে যে সামান্য বিষ থাকে, তাহাই প্রয়োগ কর। হইয়াছিল । 

দেখিতে দেখিতে সুস্থ মাছের ভ্তদম্পন্দন মুছৃতর হইয়া শেষে 
একেবারে লোপ পাইয়া গেল। মাছের হ্বদ্স্পন্দনের যে-ন্রিপি 
যন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, ঞ্ভাহাতে মৃত্যুকালীন আক্ষেপ 
€ 55857)5 ) পধ্যস্ত ধর1 পড়িয়াছিল। ইহার পরে আচার্ধ্য 

বু মহাশয়, জলে শতকরা এক ভাগ বিষ মিশাইয়। তাহ! 
উদ্ভিদ্দেহে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। মৎস্তের হবদস্পন্দনের 

স্তায় ইহাতে উত্ভিদেরও হৃদস্পন্দন ক্রমে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, 
এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। 

এক লক্ষ ভাগ জলে এক ভাগ সাপের ৰিষ মিশাইয়! 

জগন্ীশচন্দ্র যে-সকল পরীক্ষা! করিয়াছিলেন, তাহার ফল আরো 
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বিম্ময়কর। এই অত্যল্পল পরিমাণ বিষে উদ্ভিদের দেহে 
'অবসাদের লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই, বরং পূর্ববাপেক্ষা দ্রুত বেগে 
তাহার স্পন্দন চলিয়াছিল। একটা গাছের ডাল কাটিয়৷ আচাধ্য 
বস্থ মহাশয় সেটিকে এ বিষ-মিশ্রিত জলে ডূবাইয়া৷ রাখিয়া- 
ছিলেন, অনেকদিন ধরিয়! ভাহা তাজ। ছিল । বলা বাহুল্য, 

বিষের উত্তেঞ্নাই কাট! ডালকে সজীব রাখিয়াছিল। 
এই পরীক্ষার সময়ে আমাদ্দের কবিরাজ মন্াশয়দিগের 

স্থচিকাভরণ নামক উষধের কথা৷ জগদীশচন্দ্রের মনে পড়িয়া- 
ছিল।, এই ওঁধধে অতি অল্প পরিমাণে গোখুরা সাপের বিষ 

মিশানো থাকে । যখন রোগী হিমাঙ্গ হইয়া জীবন-মৃত্যুর 

সন্ধিস্থলে ঈ্লীড়ায়, তখন কবিরাজ মহাশয়ের স্থচিকাভরণ সেবনের 

ব্যবস্থা] করেন। ইহা আমুর্ববেদোক্ত উধধ | হাজার বৎসর 

ধরিয়া আমাদের দেশের চিকিৎসকেরা ইহা! ব্যবহার করিয়া 

আসিতেছেন। যে-বিষ অত্যপ্প সময়ে প্রাণীকে মৃত্যুমুখে পাতিত 

করে, সেই বিষই অল্প পরিমাণে শ্প্রাণিদেহে প্রবিষ্ট হইলে যে 

অমৃতের কাজ দেখায় তাহা অতি প্রাচীন কালে আমাদের 

পুর্ববপুরুষগণ জানিতেন। ইহা দেখিলে বান্তবিকই বিস্মিত 

হইতে হয়। যে-তত্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা নানা যন্ত্রে 

সাহায্যে বহু পরীক্ষায় জানিতেছেন, তাহা 'প্রাচীনেরা কিগ্রকারে 

আবিষ্ষার করিয়াছিলেন, চিস্ত! করিলে অবাক্ হইতে হয়। 

যাহা হউক, যখন হৃদস্পন্দন প্রান্ধ রোধ হইয়া প্রাণীকে 

অরণ-দ্রশায় আনিয়াছে, তখন স্থচিকাভরণ প্রয়োগে তাহার 



২৬৮ জগদীশচন্দ্র, আবিফার . 

অবস্থা কি দাড়ায় আচার্য্য বস্থু ম্হাশক্পি পরীক্ষা করিয়াছিলেন । 

সাধারণ মাছকে জল হইতে উঠাইলে, তাহার শ্বাস রোধ পায় 

এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃন্স্পন্দনও কমিয়৷ আসে । আচার্য বন্থ মহাশয় 

এই প্রকার মৃতপ্রায় মাছের দেহে জলে-মিশানে। স্ুচিকাভরণ 

অত্যল্প পরিমাণে প্রয়োগ করিয়াছিলেন. ইহাতে অল্প সময়ের 

মধ্যে তাহার অনিয়মিত লুপ্তপ্রায় হৃদস্পন্দন আবার নিয়মিত 
ভাবে সবৰো চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল । আশ্চর্য্য নয় কি? 

উত্তিদ্ রস-শোষণ রুৰিতেছে কিনা এবং শোষণের সময়ে 

তাহার বেগ কত, তাহ! নির্ণয় করার উপযোগী কোনো, যস্ত্ই 

ছিল না। আচাধ্য জগদীশচন্দ্র দেখিয়াছিলেন, রস-শোষণের 
সঙ্গে সঙ্গে, উদ্ভিদ্-মাত্রেরই পাতা উপরে উঠিয়া এবং নীচে, 
নামিয়া রস-শোষণের লক্ষণ জ্ঞাপন করে। রসশোধণ বন্ধ 

থাকিলে পাতার সঞ্চলনও বর্থহয়। কিন্তু এই সঞ্চলন এত 

অল্প যে, তাহা চোখে দেখ! যাঁয় না এবং অগণুবীক্ষণের মতো 

যন্ত্রে ধরা! পড়ে না। জগণীর্িচন্্র 216০6075887 চ7১- 
(95780 নামক একটি যন্ত্র নির্মাণ করিয়া এই সঞ্চলন পরীক্ষা 

করিয়াছেন'।. কোনে। উত্তেজক পদার্থ যে, রস-শোষণ বৃদ্ধি 
করে এবং বিষপদার্থের .যোগে যে তাহা রোধ প্রাপ্ হয়, এই 

যন্ত্রের সাহায্যে সুস্পষ্ট ধরা পড়ে । . 

পরপৃষ্ঠায় জগদীশচন্দ্রের ফাইটোগ্রাফেন্র ছবি দিলাম । ঞ 
যস্্র দিয়া পরীক্ষা করায় গাছের, পাতার অতি-মৃছু সঞ্চলন কত 
বড় হইয় দেখ দিয়াছে, তাহ! ইহারি পরবর্তী ছবিতে পাঠক: 



“ভভিদের হৃদস্পন্দন ২৬৯ 

দেখিতে পাইবেন। দেখুন, গাছের পাতার সঞ্চলন আলোক- 
বিন্দুর আকারে যন্ত্রের কাগজে আপনিই লিপিবদ্ধ হইতেছে । 

ৰং ॥ 

ছিলেন। ইহা অবসাদক; তাই পাতার সঞ্চলনেও অবসাদের 



২৭, জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কীর 

লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে-_বিন্দুময় রেখাটি নীচে নামিয়াছে। 
যখন গাছটি পোরটাসিয়ম্ ব্রোমাইডে অবসন্ন, তখন তাহাকে 
একমাত্র কফি সেবন করানো হইয়াছিল । কফি অবসাদ- 

১০খাতজওত 

নাশক। ছবিতে দেখুন, বিন্দুময় রেখাটি ক্রমে উপরে উঠিয়। 
বলবৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে । 



প্রাণী ও উদ্ভিদের ন্মায়ু 

আগুনে হাত দিলে তাপ পাইবামাত্র হাত আপনা হইতেই 

আগুনের কাছ হইতে সরিয়া আসে। এই কাজ করিবার 
জন্ত আমাদের নিজের কোনো! চেষ্টা করিতে হয় না-_বিপছ্ 

আপন্ন বুঝিয়৷ হাত আপনাকে আপনিই সাম্লায়। এই 
ব্যাপারটিকে বল। হয় আমাদের দেহের স্ায়ুর (২615) 

ক্রিয়া। ইহা! যে কি, তাহা শরীরবিদ্গণ জানেন। * তাহারা 
বলেন, তাপের প্রবল উত্তেজনা স্বামু অবলঘনে শরীরের 

ভিতরে গিয়া কোনো কোনো স্বায়ুকেন্ত্রে উপস্থিত হয় এবং 
তার পরে সেখান হইতে প্রতিফলিত হইয়া তাহাই আবার 
নৃতন স্নায়ু দিয়া বাহিরের দিকে ফিরিতে আরম্ভ করে । 

অর্থাৎ যে-উত্তেজনা পূর্বে ছিল,অস্তমু্খ (40597), তাহাই 
এখন্ভ হইয়। ধ্াড়ায় বহিমুর্থ (7:90 )। শরীরবিদ্গণ 
বলেন, এই প্রতিফলিত বহিমু'% উত্তেজনাই আমাদের হাতকে 
আগুনের কাছ হইতে সরাইয়া আনে। এই কাজের উপরে 
আমাদের কোনো কর্তৃত্ব নাই। খুব জোর না করিলে হাতকে 

আগুনের কাছে এগানো। যায় না। ইহাতেই কলের মতো 
হাত আগুনের কাছ হইতে সরিয়া যায়। ইহার উপরে 

ইচ্ছাশক্তির কোনো অধিকারই নাই। প্রাণিশরীর ব্যবচ্ছেদ 

করিলে তাহাতে পূর্বোক্ত অত্তমূখ ও বহিমুখ ন্নায়ুস্থজ 

পাশাপাশি বিন্তত্ত দেখা যায়। 



২৭২ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

আচার্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের দেহেও অস্তমূখ ও বহি 
্নাযুগ্চ্ছের আবিষ্কার করিয়াছেন । কেবল' ইহাই নয়, তাহাদের 

কার্ধ্য যে গ্রাণীরই অনুরূপ চলে, - তাহাও দেখাইয়াছেন। 
তিনি লঙ্জাবতীর পাতার বৌট! লইয়। পরীক্ষা করিয়াছিলেন। 

ইহাতে বোটায় চারিটি করিয়া স্াযুগুচ্ছ ধরা পড়িয়াছিল। 
এগুলিই বৌটার উপরকার চারিটি পাতার বৃস্তমূলের 
€ 20157059 ) সহিত স্ায়বিক যোগ রক্ষা করে । জগদীশচন্দ্র 

দেহ ব্যচ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছেন, এই আফুগুচ্ছগুলি একই 

প্রকার ল্সাসু লইয়া গঠিত নয়। প্রত্যেক গুচ্ছের বাহিরে 
এবং ভিতরে ছুইটি করিয়া! পৃথক্ ্সামু-স্থত্র স্পষ্ট ধরা 'পড়ে। 
ইহার্দের কাধ্য প্রাণীর অন্তমুথ ও বহিমুখ স্নায়ুর অনুরূপ 
হইতে দেখ! গিয়াছে । আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি? 

আমাদের দেহে যদি কেন্ু ধীরে হাত বুলাইয়্া দেয়, 

তাহ! বেশ ভালোই লাগে । হাতের এই রকম স্পর্শ আম্ঠদের 
দেহের হানিকর নয়। ইহ অতি মৃদু উত্তেজনা অন্তর 
স্নায়ু দিয়া চলিয়া শেষে আমাদিগকে আরাম জানায়। ..কিন্ক 

হাত না বুলাইয়া যদি কেহ ছুরি. দিয়া আমাদের গায়ের 
চামড়া টাচিতে আরম্ভ করে, তাহা; হইলে আমরা" আরাম 

পাই কি? মোটেই আরাম পাই না। এক্ষেত্রে ছুরির, 

'্বাচড়ের প্রবল উত্তেজনা 'অন্তমূথ স্নায়ুর সাহায্যে ভিতরে 
এরি] ন্নায়ুকোন্দ্রে, ঠেকে: এবং সেখান হইতে প্রতিফলিত হওয়ার 
পরে বহিমুখ আমুর পথে বাহিরে আসিয়া ,আমার্দিগকে 



প্রাণী ও ভত্তিদের স্নায়ু ২৭৩ 

ছুরির কাছ হইতে দূরে লইয়া যায়। প্রবল উত্তেজন৷ দেহের 
হানিকর, তাই এই উপায়ে দেহ স্বভাবতঃ নিরাপদ থাকিতে 
চায়। উত্ভিদেও অবিকল ইহাই দেখা গিয়াছে। সূর্যের 

আলে! না পাইলে, উদ্ভিদের জীবনাস্ত হয়। আলোই পাতায় 

পড়িয়া! তাহাদের খাগ্য হজম করায়। স্ৃতরাং আলোর মৃদু 

উত্তেজন। উদ্ভিদের পরম উপকারী । হর্যযমুখখীর কচি পাতা 

বেশি আলো পাইবার জন্য কুরধ্য যে-দিকে থাকে সে-দিকে 

আপন| হইতেই মুখ ফিরায়। লজ্জাবতী এত লাজুক, তথাপি 

সে সব পাতাগুলিকে খুলিয়া সমস্ত দিন রোদ পোহায়। 

রোদের মু উত্তেজনা উত্ভিদের অস্তমু্থ স্নায়ু-দিয়া চলিয়া 

তাহাদের পাতাগুলিকে উন্মীলিত করে এবং যাহাতে পূর্ণমাত্রায় 

রৌন্দর গায়ে পড়ে তাহার জন্য সেগুলিকে প্রয়োজন মত 
বাঁকাইয়! ধরে । কিন্ত যখন উত্তেজনা প্রবল হয়, তখন আর 

এভাবটি থাকে না। এই অবস্থায় উত্তেজনা হইতে দুরে 
থাকিবার জএঠ উত্ভিদের প্রাণপণ চেষ্টা হয়। এই সময়ে সেই 

অনিষ্টকর প্রবল উত্তেজনা অন্তম্থ জাযু দিয়া ভিতরে যায় 
বর্টে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ন্ায়ুকেন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া বহিমুখ 

স্নায়ুর সাহাযো বাহিরে আসে। ইহাতে আপনা হইতেই 

পাতা গুটাইয়া যায় এবং উত্তেজনার দিক্ হইতে দূরে থাকিবার 
জন্ত ঘাড় বাকায়। প্রাণীর ও উদ্ভিদের সামুর কাধ্যে এই 

প্রকার অত্যাশ্্ধ্য মিল দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা 
যায় না । উন্ভতিদের পাতা ও কচি ডালের উঠানাম। এবং মুখ 

16 
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ফিরানো যে আায়ুর উত্তেজনাতেই হয়, তাহা! জগদীশচন্দ্র 
উহাদের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। 

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাণীর দেহে যেমন অত্তমুর্খ ও 

বহিমু্খ স্সামু থাকে, উদ্ভিদের দেহেও ঠিক তাহাই আছে। 

উভয় দেহেহ বাহিরের উত্তেজনা অন্তমু্থ (46760) স্বাফু 
দিয় সায়ুকেন্দ্রে যায় এবং উত্তেজনা যদি প্রবল হয় তাহ! 

কেন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া বহিমুখ ([27760£) আয়ু দিয়া 

বাহিরের দিকে আসে। ইহাতে প্রাণী ও উত্ভিদেরা অঙ্গ 

সঞ্চালন করিয়। প্রবল উত্তেজনার হাত হইতে নিজেদের রক্ষা 
করে। প্রাণিদেহে এই উভয় স্নাযুতে উত্তেজনার বেগ একই 
প্রকার বা বিভিন্ন তাহ! আমাদের জানা! নাই। আচীর্ধ্য 
জগদীশচন্দ্র উত্ভিদে স্নায়ুর উত্তেজন1-বহনের বেগ পরিমাপ 
করিতে গিয়া যে-ফল পাইয়াছেন তাহা অত্যাশ্ঠ্য । স্লায়বিক 
উত্তেজনা যত দূরে যায়, ততই তাহার বেগ কমিয়া আসে। 

ইহা দেখিয়া মনে হয়, অভ্তুক্মুর সাহায্যে উত্তেজনা কেন্ত্রে 
পৌছিয়া যখন বহিআর্ঁযু দিয়া বাহিরে আসে, তখন সেই 
বেগ আরো কমে। কারণ বাহির হইতে কেন্দ্রে যাওয়া এবং 

কেন্দ্র হইতে বাহিরে আসার পথটা, বাহির হইতে কেবল 
কেন্দ্রে যাওয়ার পথের দ্বিগুণ । কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় 

জগদীশচন্দ্র ইহারি ঠিক্ 'বিপরীত ফল পাইয়াছেন। তিনি 
দেখিয়াছেন, যে-বেগে অস্তমূ্থ আয়ু দিয়া উত্তেজনা কেন্ত্রে 
যায়, তাহারি প্রায় ছয়গুণ বেগে সেই উত্তেজনা বহিমু' 
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স্নায়ু দিয়া বাহিরে আমে । এই বেগবৃদ্ধির জন্য যে-শক্কির 
প্রয়োজন তাহা আসে কোথা হইতে? জগদীশচন্দ্র বলিতেছেন, 

অন্তমুখ উত্তেজনাকে বহিমু্ করিয়াই স্সায়ুকেন্দ্রের কাজ 
শেষ হয় না, নূতন শক্তি দান করিয়া উত্তেজনাকে অধিক 

বেগে বাহিরে প্রেরণ করাও তাহার একটি কাজ। 

ইহা হইতে বুঝা যায়, ক্সামুকেন্দ্র উত্তেজনাকে নির্দিষ্ট দ্রিকে 

চালনা! করিয়াই ক্ষান্ত হয় না_সে আবশ্তক মতো! কাজ 
চালাইবার জন্য অনেক শক্তিও সঞ্চয় করিয়া রাখে। বন্দুকের 

বারুদে যেশক্তি আছে, তাহ বারুদের মধ্যে স্থপ্ত অবস্থায় 

থাকে'। বন্দুকের ঘোড়া টিপিলে তাহাই বন্ধনমুক্ত হইয়া 
গুলিকে চালায়। জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, অস্তমু'খ উত্তেজন। 
স্নায়ুকেন্দ্রে পৌছিয়! বন্দুকের ঘোড়ার মতোই সেখানকার 

শক্তি-ভাগ্ডারের দ্বার খুলিয়া চেয়ে । তার পরে সেই শক্তিতেই 
বহিম্্থ উত্তেজনা ভীষণ বেগে বাহিরের দিকে ছুটিতে 
আরম্ভ করে । শক্রর আকম্মিক, আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার 

জন্য রাজার! দুর্গে অনেক গোল! বারুদ সংগ্রহ করিয়া 

রাখেন। ন্সায়ুকেন্দ্রেরে শক্তি-সঞ্চয় কতকট! সেই রকমেরুই 

ব্যাপার । দেহরক্ষার জন্য কখন অন্তমুখ উত্তেজনাকে হঠাৎ 

বহিমু্ করিতে হইবে, তাহার স্থিরতা থাকে না। তাই 
স্নাযুকেন্দ্র প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করিয়া কাছে রাখে । তার পরে 
বিপদ উপস্থিত হইবাঁমাজ্ স্বায়ুকেন্দ্র সেই শক্তি প্রয়োগে 
উত্তেজনাকে বহিমুর্খ করে। ইহার ফলেই উদ্ভিদ নিজের 
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' ভাল-পাতা 'বাকাইয়া৷ আত্মরক্ষা করিতে পারে। স্বায়ুকেন্দ্রের 

এই কাধ্যে. যদি একটু বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে মহা বিপদ 

উপস্থিত হয়। , তাই সে সর্ধদ! প্রচুর শক্তি সঞ্চিত. রাখিয়। 

অস্তমু্থ স্সাযু কি সংবাদ বহন করিয়া! আনে, তাহার প্রতীক্ষা 

করিতে থাকে । জীবন-রক্ষার জন্ত উদ্ভিদ্-দেহের এই স্থব্যবস্থা 

বিশ্ময়কর নয় কি? 
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আঙুলে ছচের আগা দিয়া খোঁচা দিলে, আমরা বেদন। 

বোধ করি। শরীরতত্ববিদ্ বলেন, খোঁচার উত্তেজন! স্সাযুতস্ত 
(367৮6 01৮:520) দিয়া বহিয়া মস্তিষ্কে পৌছিলে বেদনার 

অনুভূতি হয়। কোনো কারণে যখন প্রাণি-শরীরের সামু বিকৃত 
হইয়া যায়, তখন তাহা উত্তেজনাকে মন্তিফ্ে লইয়া যাইতে 
পারে না,--কাজেই এই অবস্থায় বেদনা-বোধের শক্তি লোপ 

পায়। 

পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত রোগীতে ইহার বিশেষ পরিচয় 

পাওয়া যায় । এই ব্যাধিতে রোগীর বিশেষ কোনে! অঙ্গের 
স্নাযুজাল বিকৃত হইয়া ষায়। তাই সেই অঙ্গকে উত্তেজিত 

করিলে, উত্তেজন! স্নায়ু বহিয়* মস্তিষ্কে যাইতে পারে না। 

কাজই, রোগীর বেদনা-বোধ লোপ পায়। পায়ের আঙুলে 
কাট। ফুটিলে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে শ্কাটার বেদনা অনুভব করি । 

তাই মনে হয়, আঘাঁত ও বেদনা-বোধ ঠিক এক সঙ্গেই ঘটে । 
কিন্ত প্ররূত ব্যাপার তাহা নয়। টেলিগ্রাফের তার দিয়া 

এক জায়গার সঙ্কেত আর এক জায়গায় পৌছিতে 
যেমন অতি অল্প সময় লয়, তেমনি আঘাতের 

উত্তেজনা স্বাযু-স্ত্র দিয়] মন্তি্ধে পৌছিতেও একটু 
সময় লয়। * শরীরতত্ববিদ্গণ, ইহ। হিসাব করিয়া বাহির 
করিয়। দিতে পারেন। হিসাব' অতি সহজ। যদি কোনো 
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সাযুজাল মাংস-পেশীতে ( 11050199 ) আসিয়! শেষ হয়, তবে 

স্নায়ুর দুরবস্তী প্রান্তে আঘাত দিলে সেই আঘাতের 
উত্তেজনা পেশীতে আসিয়া পৌছায় এবং সঙ্গে সঙ্গে 

পেশী সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করে। স্থতরাং স্নায়ুর এক প্প্রাস্ত 

হইতে উত্তেজনাটি কতক্ষণে অপর প্রান্তে পৌছিল, তাহা 
উত্তেজনা-প্রদানের সময় এবং পেশীর সঙ্কোচের সময়ের অস্তর 

হইতে জান! যায়। তার পরে ন্গায়ুর দৈর্ধ্যকে, উক্ত সময় দিয়া 
ভাগ দিলৈ, উত্তেজন1] কি-প্রকার বেগে আামুর ভিতর দিয়া 

চলিয়াছিল, তাহা ঠিক্ করা যায়। 
আমরা যখন টেলিগ্রাফের তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের 

সাহায্যে এক স্থানের সঙ্কেত অন্ত স্থানে প্রেরণ করি, তখন 

তাহাতে গ্রাহক, প্রেরক ও প্রকাশক, এই তিনটি বিশেষ 

ব্যাপারের প্রয়োজন হয়। টেনিগ্রাফ মাষ্টার যে-কলটির চাবি 

টিপিয়! সঙ্কেত প্রেরণ করেন, তাহা “গ্রাহক” । টেলিগ্রাঙ্ছের 

তার “বাহক” । কারণ ইহাইন্পঙ্কেত বহন করিয়া লইয়া যাঁয়। 

তারের সাহায্যে সঙ্কেত পৌছিলে যে-কলটি আপন! হইতেই 
শব্দ করিয়া সক্কেত জ্ঞাপন করে, তাহাইপ্প্রকাশক”। স্বাসুর কাজেও 

আমর! এই প্রকার তিনটি অংশ দেখিতে পাই । পূর্ব্বের উদ্াহরণে 
শরীরের যে-অংশ বাহিরের আঘাত অন্থভব করে, তাহা “গ্রাহক” 

( 7২০০61০০:)। যেন্সায়ু'জাল জ্মাঘাতের উত্তেজন! বহন করিয়া 
লইয়া যায়, তাহাই “বাহক” (00:09০০:)। তার পরে যে-পেশী 
উত্তেজনায় সঙ্কুচিত হইয়া সাড়া দেয়, তাহা প্রকাশক (7506007 
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প্রাণীর কোনে। অঙ্গে আঘাত দ্বিলে «যমন তাহার উত্তেজন। 

দূরে পৌছায়, সার্ জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের অজেও তাহা! দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। লজ্জাবতী গাছে ইহা! প্রত্যক্ষ দেখা যায় । 
ইহার ডালে বা পাতায় বোটার কোনো স্থানে বিদ্যুৎ দ্বারা বা 
অন্ত কোনো প্রকারে উত্তেজন। প্রয়োগ কর,_-দেখিবে, সেই 

উত্তেজন তাহার অন্ত অঙ্গে গিয়া সেখানকার পাতাগুলিকে 

বুজাইয়া দিবে | স্থৃতরাং প্রাণিদেহের “জাল যেমন 
উত্তেজনাকে “বহিয়া লইয়া যায়, লজ্জাবতীর দেহের সেই রকমই 

একট! কিছু উত্তেজনা! বহন করিয়া লইয়া যায়, ইহা মনে , 

হওয়া খুবই শ্বাভাবিক। লজ্জাবতী লইয়া পরীক্ষা করার সময়ে 
ইহাই জগদীশচন্দ্রের মনে হইয়াছিল এবং পরে নানা প্রকার 
পরীক্ষা করিয়! প্রাণীর দেহের মতে? উদ্ভিদেরও দেহ যে সত্যই 

স্নায়ু-জালে আবৃত তাহা তিনি“আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 
* লঙ্জাবতীর দেহের এক অংশে উত্তেজন| দিলে তাহা যে, 

দূরের পাতাতে পৌছায়, ইহা 'উদ্ভিদ্তত্ববিদ্গণ জানিতেন। 
কিন্ত তথাপি তাহারা যে কেন উদ্ভিদের স্সায়ুমণ্ডলীর অনুসন্ধান 
করেন নাই, তাহা বুঝা যায় না। উদ্ভিদের দেহে উত্তেজনা 

পরিবহন সম্বন্ধে ইহারা যে নকল ব্যাখ্যান প্রদান করেন, 
জগদীশচন্দ্র তাহার প্রত্যেকটির অসারতা প্রমাণ করিয়া নিজের 

সিদ্ধান্ত স্থপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন। * 

ফেফার (76767) সাহেব একজন নামজাদ! উত্ভিদ্তত্ব- 

বিদ। তিনি লজ্জাবতীর ডালে ছুরির খোচা দিয়া পরীক্ষ। 
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করিয়াছিলেন। ইহাতে, আহত স্থান হইতে রস বাহির হইতে 

আরম্ভ হইয়াছিল এবং দূরের পাতা বুঁজিয়া আসিয়া আঘাতের; 

বেদন। জানাইয়াছিল। ইহা দেখিয়া তিনি তাজা গাছের 

ভালকে জলপূর্ণ রবারের নলের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিম্লাছিলেন, 

রবারের নলের গায়ে ছিদ্র করিলে তাহার ভিতরকার জুল 

বাহিরে আসিয়া যেমন নলটিকে তুবড়াইয়৷ ফেলে, গাছের ডালেও 

ঠিক্ সেই রকমেরই ব্যাপার ঘটে। গাছের ডাল ঠিক জলপুর্ণ 
রবারের নলেরই অবস্থায় থাকে। স্থতরাং যেই তাহার গানকে 
ছুরির খোঁচা মার! যায়, অমনি ভিতরের রস বাহিরে আসিয়া 

ডালের ভিভরকার রসের চাপ কমাইয়৷ ফেলে । এই চাপের 

হাসেই লজ্জাবতীর পাত৷ গুটাইয়া আসে। 

রিক। (1২1০৪) সাহেবও একজন বড় বৈজ্ঞানিক। 

উত্তিদ্তত্ব-সন্বন্ধে অনেক গবেষণ! ক্ষরিয়! তিনি যশম্বী হইয়াছেন। 
ইনিও ফেফার সাহেবের মতো লঙ্জাবতীর দেহে ছুষ্কির 

খোঁচা মারিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে দুরের পাতা- 
গুলি জোড় বাধিয়। গিয়াছিল। এই ঘটনার ব্যাখ্যানে 

তিনি বলেন, ছুরির ঘায়ে গাছের আহত স্থানে হামোন্ 

([780)016) নামে এক রকম বিষের উৎপত্তি হয়। তার 

পরে সেই বিষ উত্ভিদের স্বাভাবিক রস-প্রবাহের সঙ্গে 

পাতার গোড়ায় পৌছিলে, পাতা €জাড় বাধিয়। সাড়া দেয়। 
ফেফার ও রিক1 সাহেবের এই ছুইটি পৃথক্ দিন্ধাস্ত আচার্য 

জগদীশচন্দ্র কি-প্রকারে খণ্ডন করিয়াছেন আলোচনা কর! 
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ষাউক। প্রথমেই দেখ! যায়, ছুরির খোচা বা সেই রকম 
কোনে বড় রকমের আঘাত প্রয়োগ না করিলে উত্তেজন! 
উদ্ভিদের দেহ .দিয়া চলে না, ইহাই পূর্বোক্ত: বৈজ্ঞানিকগণ 

বিশ্বান করিয়াছিলেন। তাহারা মনে করিতেন, প্রাণীদের 
মতো উদ্ভিদ উত্তেজনশীল নয়। স্থতরাং বেশি রকম আঘাত 
না দিলে তাহার! সাড়া দেয় না। এই বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ 
অমূলক, আচাধ্য বন্থ মহাশয় প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দেখাইয়৷ প্রমাণ 

করিয়াছেন। তিনি লঙ্জাবতীর দেহে অতি মৃদু বৈদ্যুতিক 
উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাতেও গাছটির দূরবর্তী 
পাতাগুলি জোড় বাঁধিয়া সাড়া দিয়াছিল। কেবল ইহাই 

নয়, যে মুদছু উত্তেজনার বেদন! প্রাণীরা অন্থুভব করিতে 

পারে না, সেই রকম উত্তেজনাতেও তিনি উদ্ভিদকে সাড়া 

দিতে দেখিয়াছিলেন। দেহে ছুরির খোচ। দেওয়া গেল না এবং 

ক্ষষ্ত হইতে রসও বাহির হইল না, তবে উদ্ভিদ্-দেহে কি-প্রকারে 

উত্তেজনা! বাহিত হইল? জগদীশচন্দ্র বলিতেছেন, প্রাণি- 

দেহের মতোই উদ্ভিদ্-দেহে সাযুজাল আছে এবং তাহা প্রাণীর 

স্নায়ুর মতোই উত্তেজনশীল। ইহাই মৃদু উত্তেজনাকে খহিয়া দূরে 
লইয়। যায়। উত্তিদ্-দেহে উত্তেজনা চলাচল সম্বন্ধে প্রাচীন 
সিদ্ধাস্তগুলি যে মিথ্যা, এই পরীক্ষাতেই প্রমাণিত হইয়া! যায়। 

কিন্তু আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এখানেই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি 

আরো অনেৰ পরীক্ষায় সেগুলির অসত্যত। প্রমাণ করিয়াছেন। 

রিকা সাহেব সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন, ক্ষত স্থানে 0 ষ'উত্তেজক 
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বিষ উৎপন্ন হয়, তাহাই'দেহের ভিত্তরকার রস-প্রবাহের সহিত 

চলিয়া লঙ্জাবতীর দূরবর্তী পাতাকে গুটাইয়া! দেয়। যেমন 
নর্দাঘার জল নীচু হইতে উপরের দিকে যায় না, তেমনি 
উদ্ভিদের দেহের রস-প্রবাহ কখনই উপর হইতে নীচে নামে 

না। উহা! পরীক্ষিত ঞব সত্য। স্থৃতরাং রিক। সাহেবের কথ! 

সত্য হইলে বলিতে হয়, উত্ভিদ্-দেহের আঘাতের উত্তেজন! 
রসের সঙে.সঙ্গে কেবল নীচু হইতে উপর দিকেই চলিতে 

পারে,_তাহা যে উপর হইতে নীচের দ্বিকে নামিবে, ইহ! 
কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় 

অতি সামান্য উত্তেজনাঁকেও উত্ভিদ-দেহের উপর হইতে নীচের 

দিকে সুম্পষ্ট নামিতে দেখাহীছেন। কাজেই বলিতে হয়, 

ফেফার ও রিক1 সাহেব যে-ছুইটি পৃথক্ সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একটুও সত্য নাই। 

পরপৃষ্ঠার চিত্রথানির প্রতি পাঠক দৃষ্টিপাত করুন। চিদ্ের 
(৪) চিহ্চিত অংশটি উত্তেঞন। প্রয়োগের শলাকা। (৮) 

চিহ্িত অংশটি সামান্ত উত্তেজন! প্রয়োগে চিত্র । দেখুন ৪ 

স্থটনে উত্তেজন! প্রয়োগে গাছের ডালের উচু নীচু উভয়দিকেই 
উত্তেজনা! চলিতেছে । (০) চিহ্িত অংশটি প্রবল উত্তেজন! 

প্রয়োগের চিন্র। দেখিলেই বুঝা যাইবে 5 স্থানে উত্তেজন। 

প্রয়োগে তাহা ডাইন পাশ দিয়' উপরে উঠিয়াছে এবং পরে 
তাহাই বাম পাশ দিয়া নীচে নামিতেছে। প্রত্যক্ষ পরীক্ষার 

ফল দেখিয়া এই সব চিত্র ত্রাক হইয়াছে । ইহা দেখিলে 
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উত্ভিদ্-দেহের উত্তেজনা পরিচলন-সন্বন্কে গ্রচলিত সিদ্ধাস্তগুলি 
যে কত নিরর্৫থক, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। 

এটি এ ৩ পপি টিপি 

১ 
৮ 

শি ক ০ ০ ও আশ উলত 

৯ মু 

০০ ০০ ৩ ৫৮ ও এ 
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] 

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা কম্মিতে পারেন,-_উদ্ভিদ-দেহের 

উত্তেজন! যে প্রাণিদেহের মতো! স্ায়ুর সাহায্যে চলাফেরা করে 

তাহার প্রমাণ কোথায়? আচার্য জগদীশচন্দ্র বহু পরীক্ষা 

দেখাইয়। স্বীয়ুর অন্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। এখন আমর! 

সেই সকল পরীক্ষার একটু পরিচয় দিব। ন্নাযুর একটা 

প্রধান বিশেষত্ব এই, যে, *প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে কোনো 
প্রকার পরিবর্তন ঘটিলে তাহার নায়ুর উত্তেজনা-পরিবাহন 

শক্তিরও পরিবর্তন ঘটে। প্রাণীর শরীরে খুব ঠাণ্ডা দাও 
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দেখিবে, তাহার ক্ীয়ুজালের উত্তেজনা-পরিবাহনশক্তি 

কমিয়া আসিতেছে এবং ঠাগ্ডার পরিমাণ অধিক হইলে 
ন্বায়ুজাল একেবারে অসাড় হইয়া পড়িতেছে। বিষ-প্রয়োগেও 
তাহাই দেখা যায়। দেহের জুস্থ স্সায়ুতে বিষ দিলে, 
তাহা আর উত্তেজনা বহন করিতে পারে না। শরীরের 
কোনো অংশের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের প্রবাহ চালাইতে 
থাক, দ্রেখিবে সেই স্থানের স্নায়ু অকর্মণ্য হইয়া যাইতেছে। 
তখন তাহা আর উত্তেজনা বহন করিতে পারিবে না। 
এইগুলি প্রাণীর স্বাযুমগ্ডলীর বিশেষ ধন্ম। উত্ভিদের দেহের 

ভিতর দিয়া উত্তেজনা পরিচলনের সময়ে যদি এই সকল ধশ্ম 
প্রকাশ পায়, তাহ হইলে উদ্ভিদ স্ায়ুরই সাহায্যে উত্তেজন। 

বহন করে বলা যায় নাকি? আচার্ধয জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের 

স্নায়ুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার সময়ে এই যুক্তিরই আশ্রয় 

লইয়াছেন। তিনি শত শত পরীক্ষায় স্সায়ুর উত্তেজনা-বহষ্ঠনর 
সহিত উদ্ভিদের উত্তেজনা-বহ্ুনর এত ্যস্ম মিল দেখিতে 

পাইয়াছেন যে, তাহার কথ! গুনিলে অবাক হইতে হয়। 
উদ্ভিদ বিচিত্র অবস্থায় পড়িয়া! দেহের ভিতর দিয়! কত বেগে 
উত্তেজনা পরিচালনা করে, তাহা ত্বরচিত ঢ২55011973 চ২৪- 

০০:৭০: নামক যন্ত্রের সাহায্যে জগদীশচন্দ্র স্থির করিয়া এই 
সকল পরীক্ষা! করিয়াছিলেন। 

স্বাস্থ্যের সহিত এবং বাহিরের শীতাতপের মহিত প্রাণীর 

ন্নায়ুঞজালের, উত্তেজনা-বহনের গৃঢ় সঘন্ধ আছে । উত্ভিদের 



উদ্ভিদের বায়ু ২৮৫ 

উত্তেজনা-বহনে জগদীশচন্দ্র অবিকল সেই সকল সম্বন্ধও আবিষ্কার 
করিয়াছেন । শীতে জড়সড় হইয়। পড়িলে, প্রাণীর যু তাড়া- 

তাড়ি উত্তেজনা বহন করিতে পারে না; কিন্ত, গরম পাইলে 
সেই আামুই সবেগে উত্তেজনা বহিতে থাকে । আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 
উদ্ভিদেও তাহাই দেখিয়াছেন। শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালে 

উদ্ভিদ্গণ তাড়াতাড়ি উত্তেজনা চালন1 করে । মোটা-প্রাণীর 
'দেহের স্নায়ু টিলাঢালা রকমে কাজ করে। তাহা কোনো 

উত্তেজনাকে তাড়াতাড়ি বহন করিতে পারে না। * কিন্তু সরু 

ছিপছিপে প্রাণীর গ্লাযুতে ঠিক তাহারি উল্ট। কাজ দেখা যায়, 

ইহাদের স্নায়ু তাড়াতাড়ি উত্তেজন! বহন করে । উত্ভিদেও এই 

ব্যাপারটি অবিকল ধর! পড়িয়াছে। প্রত্যক্ষ পরীক্ষান্ম় মোটা 

ডালের চেয়ে সরু ডালের ভিতর দিয়া উত্তেজন! তাড়াতাড়ি 

চলাফেরা করিয়াছিল । সতেজ,সরু লজ্জাবতীর পাতার বোটার 
ভিতরে উত্তেজনা-পরিচলনের বেগ সেকেও্ডে প্রায় যোল ইঞ্চি 

পধ্যস্ত হইজে দেখ। যায়। মানুষ, গরু প্রভৃতি উন্নত প্রাণীর 

স্সাফু যে-বেগে উত্তেজনা বহন করে, তাহার তুলনায় ইহা 
অল্প বটে, কিন্তু নিকষ্ট প্রাণীর স্সাম্ুর তুলনায় ইহাকে কখনই 
অল্প বলা যায় না। 4১০০০], প্রভৃতি প্রাণীর স্নায়বিক বেগ 

ইহা অপেক্ষা অনেক কম। উদ্ভিদের আমুর কার্যকরী শক্তি 

উন্নত ও অনন্ত প্রাণীদের স্ায়ু-শক্তির মাঝামাঝি । 

পাঠক এখন পরপৃষ্ঠার চিত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। অধিক 
শৈত্য-প্রয়োগে গাছের স্নায়ুর উত্তেজনা বহনের শক্তি ক্রমে 



২৮৬ জগর্দীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

কমিয়া কি প্রকারে লোপ পাইয়াছিল, ইহা চিত্রদৃষ্টে বুঝা যাইবে । 
চিত্রের (১) চিহ্নিত অংশ সুস্থ লজ্জাবতীর বোটার সাড়ালিপি। 

বোটায় অল্প ঠাণ্ডা প্রয়োগ করিলে, তাহার উত্তেজনা- বহনের 
বেগ কেমন কমিয়া আসিয়াছিল, তাহা (২) চিহিত অংশে 

লিপিব্ধ আছে। (৩) চিহ্হিত চিত্রে বরফ-জল প্রয়োগের 

ফল আকা আছে। দেখুন, বরফ-জলের ঠাণ্ডায় বৌটার নায় 

৬ ৯৭৯১৯ 

আর উত্তেজনা' বহন করিতে পারিতেছে না। ইহার পরে 

জগদীশচন্দ্র গাছটির পত্র-মূলে (781517055 ) উত্তেজন| প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন। (৪) চিহ্নিত অংশটি দেখিলেই বুঝা যাইবে, 
ইহাতে গাছটি কেমন ম্বাভাবিকভাবে উত্তেজনা বহন করিতেছে । 

মানুষের পক্ষাঘাত রোগ হইলে, ডাক্তার মহাশয় বিশেষ 

বিশেষ অবস্থায় দেহের রোগাক্রান্ত স্থানে বিছ্যুৎ-প্রবাহের চালন 
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করেন। ইহাতে ন্বায়ুমগ্ডলীর উত্তেজনা-বহনশক্তি ফিরিয়া 

আসে,-রোগী ব্যাধিমুক্ত হয়। আচার্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের 

স্নাযুমণ্ডলীতে বিছ্যুৎ-প্রবাহ চালাইয়৷ অবিকল এ ফলই 
পাইয়াছেন। খুব ঠাণ্ডা পাইবার পরে যখন গাছের স্াযুজাল 
পক্ষাঘাতগ্রন্ত রোগীর স্ায়ুর ন্তায় অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল, 

তখন তিনি সেই সকল সামুর ভিতরে বিদ্যুতের প্রবাহ চালন। 
করিয়াছিলেন। ইহাতে অল্প কালের মধ্যে স্নায়ুগুলি প্রকৃতিস্থ 

হইয়াছিল। আশ্চর্য্য নয় কি? 
পটাসিয়মূ সাইনাইভ একটা ভয়ানক বিষ। অতি অল্প 

মাত্রায় প্রাণিদেহে প্রবেশ করিলে মৃত্যু অনিবার্য হইয়া দবাড়ায়। 
আচাধ্য জগদীশচন্দ্র এই বিষ-মিশ্রিত জলের পটি লজ্জাবতীর 

কৌটায় লাগাইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন । যে-সকল স্থায়ু 
একটু আগে সবেগে উত্তেজনা বৃহন করিতেছিল, পাচ মিনিট 

পরে তাহারা আর উত্তেজনা বহন করিতে পারে নাই। বিষের 
্রিয়ায় স্নায়ুর ক্রারধ্য একেবারে লোপ পাইয়াছিল। 

প্রাণিশরীরে বিছ্যৎ-প্রবাহ চালনা করিলে অবস্থা-বিশেষে 

স্নায়ুমণ্ডলীর উপরে প্রবাহের কার্য নান! প্রকার হয়। ইহা 

একটা স্থপরীক্ষিত ব্যাপার,-_প্রাণিতত্ববিদ্ব মাত্রেই ইহার কথা 

জানেন । প্রাণিশরীরের ভিতর দিয়! হঠাৎ বিছ্যুৎ-প্রবাহ 

চালনা কর, দেখিবে যে-স্থান হইতে প্রবাহ দেহের বাহিরে 
আসিতেছে সেখানকারই ত্বাঁছু উত্তেজিত হইতেছে । এই 

প্রবাহকে হঠাৎ রোধ কর, এখন দেখিবে, ফেবস্থানে প্রবাহ 
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শরীরে প্রবেশ করিতেছিল, সেখানকার স্ায়ু উত্তেজিত 

হইয়া দ্াড়াইতেছে। লজ্জাবতী প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদের 

দেহে বিদ্যুৎ্প্রবাহ চালাইয়া জগদীশচন্দ্র অবিকল এই ফলই 

পাইয়াছেন। প্রাণীর স্বাযুমগ্ডলীর উত্তেজনা বহনের সহিত উদ্ভিদের 

উত্তেজনা-বহনের এত খুঁটিনাটি মিল দেখিয়! বাস্তবিকই অবাক্ 

হইতে হয়। উদ্ভিদের দেহ প্রাণিদেহেরই মতে যে আায়ুজালে 

আচ্ছন্ন, এই সকল পরীক্ষালন্ধ ফলের কথ শুনিতে নিঃসন্দেহে 

স্বীকার ০*কঁরিতে হয়। যে-ক্রিয়ায় প্রাণিদেহের উত্তেজনা 
এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে বাহিত হয়, উ্ি -দেহের 

উত্তেজনা বহনে সেই ক্রিয়াই বর্তমান ! 

উপরের চিত্রটি দেখুন। বিছ্যুৎ্-প্রবাহ দিয়! পরীক্ষা করায় 
উত্ভিদের স্বায়ু কি-প্রকারে উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহাই এখানে 

আকা হইয়াছে । বাম দিকের চিত্রে উত্তেজনা বাম হইতে 
দক্ষিণ দিকে চলিয়া পাতা গুটাইতেছে। প্রবাহ যে-স্থান 
হইতে বাহির হইয়াছিল সেই স্থানের স্নামু উত্তেজিত 



উদ্ভিদের সামু ২৮৯ 

হওয়ায়, ইহা দেখ! গিয়াছিল। তার পরে সেই প্রবাহকে হঠাৎ 
রোধ করায় যাহা! হইয়াছিল চিত্রের ভাইন দিকের অংশে 

তাহা আকা আছে। এখানে স্নাযু-অবলগ্বনে উত্তেজনা 

বিপরীত দ্বিকে চলিতেছে । অর্থাৎ যেখানে প্রবাহ দেহের 

মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই স্থানেরই স্বামু উত্তেজিত হইয়! 

পড়িতেছে। 
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প্রাণিদেহের ন্যায় উদ্ভিদ-দেহেও যে ন্সাযু আছে, পূর্ব 
অধ্যায়ের বিবরণ হইতে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। কেবল 

ইহা নয়, উত্ভিদের স্নায়ুর ক্রিয়া! যে প্রাণীর স্ায়ুর ক্রিয়ার অনুরূপ, 

পূর্ধ্বোস্ত বিবরণ পাঠে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ থাকে না। 

দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া! প্রাণীর সামু কোথায় অবস্থিত তাহা 

প্রত্যক্ষ দেখানো যায়। উদ্ভিদের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া 

তাহার বায়ু বাহির, করিবার জন্য সার্ জগদীশচন্দ্র দীর্ঘকাল 
গবেষণা করিয়াছিলেন ! “ইহাতে তিনি যে ফল পাইয়াছেন, 
তাহার কথ! শুনিলে বিমন্মিত হইতে হয়। প্রাণীর স্নাযু- 

জালকে যেমন চোখে দেখা যায়, এবং নাড়িয়া চাড়িয়া 

পরীক্ষা করা যায়, জগদীশচন্দ্র ঠিক সেই রকমেই উদ্ভিদ্বের 
স্মাফু-ন্ুত্রগুলিকে চোখে দেখুইয়া। নান। পরীক্ষা করিতেছেন। 
'উদ্ভিদ্, প্রাণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, উত্ভিদের ন্সায়ুমণ্ডলী নাই, 

ইত্যাদি কথা যাহারা প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারা 
এই ব্যাপারে নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের 
এই আবিষ্কার সত্যই জীবতত্বে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে । 

যাহা হউক, জগদীশচন্দ্র কি-প্রকারে উদ্ভিদ্-দেহের স্ায়ু- 
স্ন্্রগুলির সন্ধান পাইয়াছেন, এই অধ্যায়ে তাহা সংক্ষেপে 

বিবৃত করিব। 
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এক দেশ হইতে দেশাত্তরে টেলিগ্রাম পাঠাইবার জনয 
সমুদ্রের তলায় যে-সব মোটা মোটা ধাতুর তার থাকে, 

সেগুলিকে গটাপাচ্চা প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থ দিয়! মুড়িয়। 
রাখা হয়। আমর] পরীক্ষাগারে যে-সব বিছাতের তার 
ব্যবহার করি, সেগুলিতেও রেশমের সত! জড়ানো থাকে । 

রেশম, গটাপার্চা ' প্রভৃতি ' দ্রব্য বিদ্যুৎ পরিচালনা করিতে 

পারে না। তাই এই সকল তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ 
চলিতেছে কি না, তাহা বাহির হইতে জ'ন। যায় না,__জানিতে 

গেলে একটা ছু'চ্ দিয়া অপরিচালক আবরণকে ভেদ করিতে, 

হয়। তার পরে সেই ছুচ্ যেই ভিতরকার ধূতু তারের 
স্পর্শে আসে, অমনি ছুচ্-সংলগ্ন তড়িত্বাক্ষণ ( 091%21)0- 
[7৪6০ ) যন্ত্রে বিছ্যাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তড়িছ্ীক্ষণ 

যন্ত্রের শলাকার এই রকম ছিবচলন দেখিয়া, সমুদ্র-তলের তার 

দরিয়া কোনে! সঙ্কেত চলিতেছে কি না অনায়াসে জানা যায়। 

কেবল ইহ্টই নয়, তারের উপরকার আবরণের গভীরতা কত, 

তাহাও ছুঁচ্ কতট৷ ভিতরে প্রবেশ করিল দেখিয়া নির্দেশ করা 

যায়। উদ্ভিদের স্াযু-স্থত্র গুলিকে টেলিগ্রাফের তারের সহিত 
তুলনা করা যাইতে পারে। সমুদ্রতলের তারগুলিকে আমরা 
যেমন গটাপার্চ। প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থে মুড়িয়া রাখি, 

উদ্ভিদের ন্নামু-ত্রগুলি সেইপ্রকারে তাহার দেহের অপরিচালক 
কাঠের মধ্যে লুকানো থাকে । তাই তারের ভিতর দিয়া 

বিছ্বাৎ চলিতেছে কিনা জানিতে গেলে যেমন ছু'চ্ ফুটাইয়। 
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তারের সন্ধান করিতে হয়, উদ্ভিদের স্বাযুর সন্ধান করিতে 

গেলে, তাহারো, গায়ে ছৃচ্ ছুটাইতে হয়। ছু'চি অপরিচালক 

কাঠের আবরণ ভেদ করিতে করিতে যেই স্বায়ু-স্থত্রের 

সংস্পর্শে আসে, তখনি স্নায়ু নিজের অস্তিত্ব নিজেই প্রকাশ 

করিতে থাকে। আচার্য জগদীশচন্দ্র এই প্রণালীতেই উদ্ভিদের 

স্নায়ু এবং[তাহার স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন। 
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পাঠক উপরের চিত্রথানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। লজ্জাবতীর 

পাতার বৌটার ভিতরে কোথায় স্গাযু্ত্র আছে নির্ণয় করার 

জন্ত যে-পরীক্ষা হইয়াছিল, ইহা! তাহারি চিত্র। ইহার 
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“ক চিহ্নিত অং ২শটি বৈদ্যুতিক ছাচ (71611 2৮০১৩ )। 

ইহার সহিত "গ” চিহ্হিত বিদ্বাতবীক্ষণ যঙ্ত্রের' তার সংযুক্ত 
থাকে, যন্ত্রে শলাকার বিচলন দেখিয়া বিদ্যুতের চলাচল 
ধরা যায়। “ঘ* চিহ্নিতজ্কুকে ঘুরাইয়। বৈদ্যুতিক ছু চুটিকে 

পাতার বৌটায় ইচ্ছামত প্রবেশ করানো যায়। ছুটচ উত্ভিদেনু 
দেহের কতট। ভিতরে প্রবেশ করিল, চিত্রের গ+ চিন্তিত 

[ংশ হইতে তাহা জানা যায়। উদ্ভিদের স্ায়ু-সুত্রের সন্ধান 
করিবার সময়ে জগদীশচন্দ্র ঠিক চিত্রের অনুরীপণযন্ত্র সাজাইয়া 
পরীক্ষা আর করিয়াছিলেন । তিনি যন্ত্রের "্** চিহ্নিত 

স্রুটি ঘুরাইয়া৷ পাতার বৌটায় ছুঁচ প্রবেশ করাইয়াছিলেন। 
ছু'চ ধীরে অতি ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল,-- 
কিন্তু প্রথমে স্নায়বিক উত্তেজনার লক্ষণ ধর] পড়িল না। 

ছঁচ আরো নামিল,-_-এইবুরে মৃদু স্লায়বিক লক্ষণ ধরা গেল । 
ইহার পরে যখন তাহাকে আরো! ভিতরে প্রবেশ করানো 
গেল, তখন স্বায়ুর উত্তেজনা, সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ছু'চি কত 

নীচে নামিয়া স্বামুর সাড়া পাইল জগদীশচন্দ্র তাহা লিখিয়া 
রাখিলেন। কিন্তু ছুঁচটিকে এখনো ভিতরে প্রবেশ করানো 

হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, সামুর "সাড়া 

আর পাওয়া যাইতেছে না। বুঝ! গেল, ছুঁচ সবায়ু-স্থত্র ছাড়িয়া 
এখন অপরিচালক কাঠের ভিতর দিয়া চলিতেছে । ছু'চ্টিকে 

আরো নীচে প্রবেশ করানো হইল, - হঠাৎ, আবার স্নায়বিক 

সাড়া প্রকাশ পাইল । বুঝা গেল, সেটি. আবার আর এক 
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গোছা জামুস্থত্রের গায়ে আসিয়৷ ঠেকিয়াছে। ছুঁচ কতদূর 
নামিয়া নৃতন দ্াযুর সন্ধান পাইল, তাহাও লিখিয়া রাখ। 
হইল। * আচাধ্য জগদীশচন্দ্র এই প্রহার পরীক্ষা করিয়াই 
উত্তিদ্ব-দেহে স্নাযু ও তাহার স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন। 

'প্রাণিদেহের যে-বিশেষ অংশ উত্তেজন। বহন করিয়া পেশীকে 

সম্কচিত করে বা মস্তিষ্কে অনুভূতি জন্মায় তাহাই প্রাণীর 

আামু। সুতরাং উদ্ভিদ্-দেহের যেবিশেষ অংশ অবিকল 
সেই প্রকারেই উত্তেজনা বহন করে, তাহাকে আমরা স্সায় 
বুলিব না কেন? 

উদ্ভিদ্-দেহের ভিতরকার কোন্ অংশ নাযু। তাহা পাতার 

বৌটাকে ও ভালকে চিরিয়! জগদীশচন্দ্র সকলকে প্রত্যক্ষ দেখাই- 
'ম্বাছেন। পাঠক পর-পৃষ্ঠার চিত্রটি দেখুন । পাতার বৌটা ও ডালকে 
আড়াআড়ি ( 051055650) ভাকে চিরিলে, তাহার ভিতরকার 

যে কোষ-সজ্জ। নজরে পড়ে, তাহা চিত্রের বাম-দিকের অংশে, 

আঁক আছে। ডাইনের অঞ্চধ সেগুলিকে লগ্বালঘ্বি-ভাবে 

চিরিয়া দেখার চিত্র। বলা বাহুল্য, ছোটো বোটা বা ডালকে 
চিরিয়া৷ অণুবীক্ষণে দেখিলে যে-রকমটি দেখায়, ছবি সেই রকম 
বড় করিয্তা আকা হইয়াছে । চিত্রের ০৮ চিহ্বিত অংশটি 

00163 $ 5৮ অংশ 50191670017919 3৮1১৮ বহিঃস্থ 01710620 ; 

"2৮ অংশ 10 অর্থাৎ কাঠ, **৮৮ ভিতরের 17106 ; 
এবং “0” অংশটি ভালের অনার ভাগ। চিত্রে যে বিন্দুময় 

(10০৫50) রেখাটি দেখ যাইতেছে, পূর্বব-পরীক্ষায় ছু'চটি 
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যেপথ ধরিয়। ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাই সুচনা করিতেছে 
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যেসকল অংশ লইয়৷ গাছের ছাল গঠিত তাহার ভিতর দিয়া 

চলিবার সময়ে ছু'চের' ডগায় ্বাযু-হৃত্র ঠেকে নাই। যাহা? 

অর্থাৎ কাষ্ঠময় অংশেও ন্নায়ু নাই। ছু'চু, যেই চিত্রের "৮, 
চিহ্নিত [106] নামক অংশে গ্রবেশ করিয়াছিল, অমনি 

বায়ুর উত্তেজনা ধরা পড়িয়াছিল। ইহার পরেও চু'চ্ চালাইয় 
আর সাড়! গাওয়া যায় নাই। শেষে সেটি *% চিহ্নিত ভিত্তর- 

কার চ110677-এ পৌছিয়াছির, তখন আবার সাড়। দেখা 
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“গিয়াছিল। এই পরীক্ষায় জগদীশচন্দ্র সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছিলেন, 

উদ্ভিদ্-দেহের ছাল, দাকুময় অংশ বা তাহার অনার অংশে স্বায়ু- 

সুত্র থাকে না,-স্সামু থাকে তাহার দেহের 711০6], নামক 

ছুইটি অংশে । তাহা হইলে দেখ! গেল, উত্ভিদ্ের দেহে একটি 

ন্নাযু-গুচ্ছ থাকে না,_ছালের কিছু নীচে একটা এবং আরো 

গভীর অংশে আর একট! সম্পূর্ণ পৃথক্ স্বায়ু-গুচ্ছ দেখা যায়। 
উদ্ভিদ্দেহে এই যুগ্ম স্থায়ু-বিন্তাসের প্রয়োজন কি, তাহাঁও 

জগদীশচন্ত্র “আবিষ্কার করিয়াছেন। আমরা পরে তাহার 
উল্লেখ করিব। ৃ 

মৃত প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে তাহার কোথায় কি- 

প্রকারে ন্নাসু বিন্ত্ত আছে চাক্ষুষ দেখা যায়। অধ্যাপক যখন 

স্বায়ু-বিন্তাস সম্বন্ধে পাঠ প্রদান করেন, তখন এ প্রকারে প্রাণি- 
দেহের স্সায়ু বাহির করিয়৷ ছাত্রদিগকে দেখাইয়া থাকেন। 
জগদীশচন্দ্র সুকৌশলে উদ্ভিদের স্নামু-গুচ্ছগুলিকে অন্ত অঃশ 

হইতে পৃথক করিয়া সকলকে দেখাইয়াছেন। কেবল ইহাই নয়, 
প্রাণিবিদ্ যেমন ভেকের ন্বায়ু-স্থত্রে উত্তেজন! প্রয়োগ করিয়। 

তাহার পেশীর সক্ষোচ ইত্যার্দি দেখাইয়! থাকেন, জগদীশচন্দ্র 

গাছের সাযু-গুচ্ছ বাহির করিয়া অবিকল সেই প্রকারের অনেক 

পরীক্ষাও দেখাইয়াছেন। পাঠক পরপৃষ্ঠার চিত্রথানি দেখুন। ইহা 
ফার্ণ-জাতীয় একটি গাছের পাতার ন্নাযুর চিত্র । দেখুন, দেহের 
অপরিচালক অংশ হইতে স্বাযু-গুচ্ছগুলিকে কেমন, পৃথক্, কর! 

হইয়াছে? প্রাণীর ন্সামু-স্ত্রের মতোই এগুলির রঙ. সাদ এরং সেই 
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প্রকার দীর্ঘ ও কোমল। “ক” অংশ সম্পূর্ণ পাতার চিত্র ; “থ» 

'অংশ সেই পাতার বৌটারই চারিটি সাঁযু-স্ত্র। 

থ 

দীর্ঘকাল “অলস হইয়। থাক্জিলে প্রাণীর ত্রায়ু সহজে সাড়া 

দিতে চায় না। কিন্ত সেই অলস ্সায়ুতে কিছু ক্ষণ ধরিয়া 
'বার বার উত্তেজন। প্রয়োগ করিলে, তাহা! জাগিয়! উঠে। তখন 

অল্প উত্তেজনাতেই সে সাড়া দিতে আরম্ভ করে। উদ্ভিদের 
ন্নায়ুমগ্ডলীতে আচাধ্য জগদীশচন্দ্র অবিকল এই ধর্মগ্তলি আবিফার 
করিয়াছেন। পরপৃষ্ঠার চিত্রথানি ভেকের ন্সায়ুর সাড়া-লিপি। 
কোনো উত্তেজন1 দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থায় ভেকের আমু যে- 
প্রকারে সাড়া দিয়াছিল, প্রথম তিনটি তরঙ্গে তাহা লিপিবন 
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রহিয়াছে । ইহার পরে জগদীশচন্দ্র বার বার উত্তেজন! দিয়া সেই 
নাযুকে সজাগ করিয়াছিলেন। জাগরিত হইবার পরে আয়ু: 
সাড়া-কি-প্রকার বাড়িয়। গিয়াছিল, পাঠক চিত্রের ডাইন দ্রিকৃট, ' 
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ভেকের ন্বায়ুর সাড়া-লিপি রঙ 

দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন । 

*্৬ আচ 

/ 
| ৮711 

পূর্ব্বোক্ত ফার্ণ-গাছের সাফ 

লইয়া এই প্রকার পরীক্ষা করায় জগদীশচন্দ্র অবিকল একই ফল. 
পাইয়াছিলেন। পরপৃষ্ঠার চিত্রধাননি তদবস্থ ফার্ণ-গাছের বায়ুর 
সাড়া-লিপি। স্নায়ু ত্বাভাবিক ভাবে উত্তেজনা বহন করিনা 

যে সাড়া দিতেছিল, চিত্রের বাম দিকে তাহা লিপিবদ্ধ আছে । 
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তার পর পুনঃপুনঃ উত্তেজন। প্রয়োগ করান সেই জামুই জাগিয়া 
উঠিয়া যে-গ্রকারে সাড়া বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহা চিত্রের *[” 
চিহ্নিত অংশের ডাইন ধারে দেখ| যাইবে । + 

|] 
11 1) 

যা 
আর কত লিখিব? জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের স্বামুর যে-সকল , 

কার্ধ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার গ্রত্যেকটির সহিত প্রাণীর 

ন্নাযুর কার্ধ্যের অত্যাশ্চধ্য মিল আছে। জীবতত্ববিদ্গণ এপর্য্্ত 

উদ্ভিদ্কে কেন প্রাণী হইতে পৃথক করিয়া দেখিয়া আসিতে- 

ছিলেন, তাহা বাস্তবিকই বুঝা যায় ন!। 
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মানুষ এবং অপর উন্নত প্রাণীর! যে-উপায়ে বহিঃপ্রকৃতির 

সহিত যোগ রক্ষা! করে, তাহ! একটা প্রকাণ্ড রহন্য । বাহিরের 

বাতাসে ঢেউ উঠিল, অমনি আমরা শব শুনিতে পাইলাম; 

কোন্ স্থদূর প্রদেশে ঈথরের কণা কাপিতে লাগিল, অমনি 
আমাদের চোখ আলোক দেখিল; হঠাৎ দক্ষিণের শীতল বাতাস 
গাঁয়ে ঠেকিল, সঙ্গে সঙ্গে দেহ পুলকে ভরিয়া গেল। এগুলি 

কম রহত্যময় ঘটন1 নয়! বিজ্ঞান ইহাদের মোটামুটি কারণ 

নির্দেশ করিতে পারে । সংক্ষেপে বলা যায়, প্রাণীর: চক্ষ কর্ণ 

প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল বহিঃপ্রক্কৃতির উত্তেজনাকে স্সায়ু-ন্ুত্র দিয়া 
দেহের ভিতরে লইয়া! যায় ;উহাতেই এ সকল বিচিত্র অনুভূতির 

উত্পত্তি হয়। আবার দেখা যায়, সব অনুভূতি আমাদের 
নিকটে সমান প্রভাব বিস্তর করে না। বাশীর শব্দ আমাদের 

নিকটে যেমন গ্রীতিকর বোধ হয়, বজ্রের ধ্বনি স্-রেকম হয় 
না,--তাহা গীড়াদায়ক হইয়া দাড়ায়। সেই প্রকার তাপ, 

আলোক প্রভৃতির মৃদু উত্তেঞজনায় আমাদের দেহ আরাম পায়, 

কিন্তু সেইগুলিই যখন তীব্র হইয়! ইন্দ্রিয়কে আহত করে, তখন 

বেদনার স্থ্টি হয়। 
একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, বাহির হইতে যে-সকল 

উত্তেজনা আমাদের ইন্দ্রিয়ে আসিয়৷ ঠেকে, তাহাদের ক্রিয়া 
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ছুই প্রকারে পরিবন্তিত হয়। উত্তেজনা, তীত্র হইলে তাহার 
অনুভূতি তীব্র হয়। আবার যে-ক্সায়ুজাল উত্তেজনাকে ধহন 
করে, তাহা অবস্থা-বিশেষে তীত্রকে মৃদু এবং মৃছুকে' 'তীত্র 
করিয়া আমাদের অনুভূতি জাগাইয়া তুলে। অর্থাৎ আমাদের 

দেহের স্নায়ুমগ্ডলী যে-ভাবে বাহিরের উত্তেজনাকে দেহের 

ভিতর দিয়া চালায়, অনুভূতি তাহারই অনুরূপ হয়। 'অতি 

মৃহু উত্তেজনা দ্রেহ স্পর্শ করিয়া আমাদের নায়ুকে চঞ্চল 

করিতে পারে না, তাই বাহিরের অত্তি-ৃছু উত্তেজনা "আমরা 

অনুভব করিতে পারি না। আবার প্রবল উত্তেজনায় আমাদের 

ন্নায়ুমণ্তলী এত বেশি চঞ্চল হইয়া পড়ে যে, তাহা পীড়াদায়ক 

হয়। আমাদের স্বদেশবাসী মহাপগ্ডিত সাব্ জগদীশচন্্র 
বন্থ মহাশয় তাহার ঢ1976 4১06০871505 নামক নব-প্রকাশিত 

পুস্তকে বাহিরের উত্তেজনা ও তাহার অনুভূতি সন্বন্ধে অনেক 

নৃতন কথা বলিয়াছেন, এই অধ্যায়ে আমর। তাহারই পরিচয় দ্িব। 
বহিঃপ্রকৃতিংত যে-সব প্রবল, শক্তি কার্য করিতেছে, 

তাহার উপরে মানৃষের হাত নাই। মেঘে মেঘে বিছ্যুৎ-স্ফ রণে 

বাতাসে এবং ঈথরে যে-আন্দোলন উপস্থিত হইল, মান্য 
তাহাকে শান্ত করিতে পারে না। কিন্ত সেই আন্দোলন যখন 

স্নায়ুকে উত্তেজিত করিয়৷ প্রবল শব্দ শুনাইতে গেল, তখন মান্থষ 
বিজ্ঞানের সাহায্যে হউক ব1 অপর উপায়ে হউক সেই' স্নায়বিক 
উত্তেজনাকে দমন করিতে পারে না কি? সার্ জগদীশ 

বলিতেছেন, পারে না একথ|। কেহই বলিতে পারেন না। 
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বহিঃপ্রকতির উত্তেজনা যখন আমাদের স্সায়ু-মগ্ডলীর ভিতর 
দিয়া চলে, তখন যদি আমরা তাহাকে কোনো উপায়ে ইচ্ছামত 
প্রবল ব৷ মৃছ করিতে সমর্থ হই, তবেই প্রশ্নটির মীমাংসা হইয়া! 

যায়। তখন প্রকৃতির অতি-প্রবল আঘাতে আমাদের অনুভূতি 

প্রবল হইতে পারিবে না। কেবল ইহাই নয়, প্রয়োজন হইলে 

বাহিরের স্ব উত্তেজনাকেও প্রবলত্র করিয়া আমরা অনুভব 

করিতে পারিব। 

সাযু-স্ত্রের ভিতর দিয়া উত্তেজনার চলা-ফেরার সঙ্গে, 

ধাতু-তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের সঞ্চলনের অনেক সাদৃশ্ত 

আছে। ধাতু-তারের বিছ্বাৎ-পরিবহন শক্তির হাস-বুদ্ধি দেখা 

যায় না। অর্থাৎ একই তার দিয়া সর্বদ| সমানভাবে 

বিদ্যুৎ চলা-ফেরা! করে। বিছ্যতের শক্তি বুদ্ধ কর, তারের 

ভিতর দিয় বেশি বিদ্যুৎ চলিবে । বিছ্যাতের শক্তি কম করিয়া 

দাও, সেই অনুপাতে বিছ্যাতের পরিমাণও কমিয়া আমিবে। 

অর্থাৎ ধাতু-তার নিজের অবস্থা পরিবর্তন করিয়া বিদ্যুতের 

পরিচলনকে কম বা বেশি করিতে পারে না। আমাদের দেহের 

স্নায়ুস্থত্রের উত্তেজনা-পরিবহন-শক্তি যদি ধাতু-তারেরই মতে! 
স্থির থাকিত, তাহ হইলে কেবল বাহিরের উত্তেজনার মাত্র 
অনুসারেই আমাদের অনুভূতি নিয়মিত হইত । কাজেই, 

এক্ষেত্রে কোনো প্রাণী ইচ্ছা-অনুসারে তাহার অনুভূতির 
পরিবর্তন করিতে পারিত না। সার্ 'জগদীশচন্দ্র বলিতেছেন, 
নাযুর উত্তেজনা-বহন-শক্তি ধাতু-তারের বিহ্যৎ-পরিবহন 



বাহিরের উত্তেজনা! ও তাহার অনুভূতি ৩০৩ 

শক্তির মতো! স্থির নয়, তাহা! তিনি স্থুম্পষ্ট দেখিতে 

পাইয়াছেন। সুতরাং প্রাণীর সবায়ু অবস্থা-বিশেষে বাহিরের 

তীত্র উত্তেজনাকে মুছু এবং মুছু উত্তেজনাকে "তীব্র করেতে 

পারে না, একথ। কেহই উচ্চ কে বলিতে পারেন ন1। 

জগদীশচন্দ্র যাহা দেখিয়াছেন, তাহা হইতে এখন নিঃসন্দেহে 

বল। যায়, বাহিরের আঘাত-উত্তেজনার অন্থভতি যন্ত্রবৎ চলে 

না; ইহার পরিবর্তন আছে । 

স্নামু-স্ত্রের  উত্তেক্গনা-পরিবহন-শক্তির হ্ৰাস-বৃদ্ধিতে 
আমাদের কোনে সুবিধা হয় কি? স্থবিধা অবশ্ঠই আছে। 

বহেঃপ্ররৃতির প্রবল উত্তেজনাকে যখন আমরা স্নায়ু দ্বারা 

প্রয়োজন অনুসারে দমন করিতে পারিব, তখন প্রবল অনুভূতির 

বেদনা হইতে আমাদের মুক্তি হইবে । কেবল ইহাই নয়; 
বহিঃপ্রকূৃতির যে-সকল মৃদু উত্তেক্সনা আমাদের স্ায়ুকে উত্তেজিত 

ক্তিতে না পারিয়া চারিদিকে ঘুরিয়৷ ফিরিয়াই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, 
€কোনে। উপায়ে.স্নাম়ুর পরিবহন-শফৃক্তর বৃদ্ধি করিতে পারিলে 

তাহাদের বাণী আমর! জানিতে পারিব। ইহা কম লাভের 

বিষয় নয়। আমাদের পুরাণের তাপসকে যোগ বার! ইন্জিয়ের 

ক্রিয়াকে অবরুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি; যে-বাণী সাধারণের 

অগোচর তাহার। তাহাও শুনিয়াছেন। এই সকল কাহিনীর 

নকলি কি অলীক? অলীক বলিতে ত এখন সাহস হয় না! 

যাহা হউক, স্রায়ুর 'উত্তেজনা বহন-সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র কি 

বলেন, এখন' দেখা যাউক। ন্বায়ু-স্থত্র বাহিরের উত্বেজলায় 
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যে-ধাকা পায়, তাহাতে ,উহার অণুর বিচলন ঘটে । তার পরে 
সেই বিচলনই আ্বায়ুর অধু-পরম্পরায় চলিয়া! দেহের ভিতরে 

প্রবেশ করে। ' একট! উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোধ করি সহজে 
বুঝা যাইবে । মনে করা যাউক, কতকগুলি কাঠের বল্্কে 

গায়ে-গায়ে ঠেকাইয়া রাখা গিয়াছে । এখন শ্রেণীবদ্ধ বলের 
এক প্রান্তে ধাক্ক। দিলে কি হয়, বলা যায় না কি? প্রাস্তস্থিত 

বলের ধাক্কায় তাহার পরবত্তী বল ধাক্ক। পায়, এবং এই প্রকারে 
ধাক্কাটি এক বল্ হইতে অপর বলে সংক্রমিত হইয়া দূরবর্তী 
প্রান্তে পৌছায়। কিন্তু এই ধাক্কার পরিবহনে মাঝের বল্গুলির 

একটুও বিচলন দেখ যায় না। স্সাযু-্থত্র বাহিরের উত্তেজনাকে 
এই রকমেই অথু-্পরম্পরায় দেহের ভিতরে চালন। 'করে। 
উত্তেজন। বহন্রে সময়ে স্নায়ুর অণুগুলি বিচলিত ন! হইয়াই 
উত্তেজনাকে দূরে লইয়া যায়। 

স্নাুর অথুগুলির চলধর্দের (11০১110 ) সহিত তানের 
উত্তেজনা-বহন-শক্তির ঘনিষ্ঠ বন্ধ আছে । যেন্সায়ুর অণু যত 
চলধন্মী তাহ। উত্তেজনা-বহনের পক্ষে ততই অন্ুকূল। ইহার শত 
শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । মনে কর] যাউক১ একই 
স্নাযু-সূত্জ দিয়া পর পর যেন একই উত্তেজন! প্রবাহিত হইতেছে । 

এখন যদি কোনো প্রকারে সেই স্নাধুর চলধশ্ম বৃদ্ধি করা যায়, 

তাহ! হইলে উত্তেজনাটিকে সবলে দ্রুত চলিতে দেখা যাইবে না 
কি? সেই রকম কোনো! প্রক্রিয়ায় স্াসুর অথুগ্তলির চলর 
কমাইলে, উত্তেজন! সৃছুভাবে চলিয়! শেষে হয় ত লোপ পাইয়া 
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বসিবে। অধিক ঠাণ্ডায় এবং ক্লোরোফরমূ প্রয়োগে স্নায়ুর 
চলধর্দদ কমিয়া আসে। তাই ক্লোরোফরম্ বা ঠাণ্ডা প্রয়োগ 

করিয়া পরীক্ষা করিলে স্বাম়ুর ভিতর দিয়! উত্তেজনাকৈ অতি 

মুুভাবে বহিতে দেখা যায়, এবং মাত্রা বেশি হইলে তাহার 

উত্তেজনা বহন-শক্তি একেবারে লোপ পাইয়া বসে। খুব 

বলশালী ব্যক্তি যদি কয়েক বৎসর. বিছানায় শুইয়া কাটায়, 

তাহা হইলে তাহার চলৎ-শক্তি লোপ পায়। ইহা দেহের 

পেশীর অব্যবহারের ফল। স্বায়ূতেও ইহা দেখা যায় । যে- 

স্থায়ু দীর্ঘকাল উত্তেজন1! বহন করে নাই, তাহা ক্রমে বহন-শক্তি 

হারায়। তা'র পরে ক্রমাগত উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে, 

তাহাই আবার সবল হইয়া লুপ্ত শক্তি ফিরিয়া পায়। কেবল 

ইহাই নয়, কোনো বিষয় অবলম্বন করিয়া বার বার চিন্তা 
করিলে আমাদের চিস্তাশক্তিও বুদ্ধ পায়। 

৬ জগদীশচন্রের পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার কথা মনে করিলে বলিতে 
হয়, যে-স্সায়নিক উত্তেজনা আমদের অনুভূতির স্ষ্টি করে, 

তাহা কেবলমাত্র বহিঃপ্রকৃতির ঘাঁত-প্রাতিঘাতের দ্বারা নিয়মিত 

হয় না) আয়বিক অণু অবস্থাভেদে বাহিরের উত্তেজনাকে 

মৃছু বাঁ প্রবল করিয়া আমাদের মধ্যে বিচিত্র অনুভূতির উৎপত্তি 

করে। 

পদার্থের অণুমাত্রই জড়ধর্্ী। তাহা চালাইলে চলে, এবং 
নাড়াইলে নড়ে । যদ্দি কোনো প্রকারে তাহাকে বিচলিত না 

কর! যায়, তাহ! হইলে সে চিরদিনই স্থির থাকে । এই কথাগুলি 
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থুবই সত্য; কিন্তু তাহার কোনো! এক নির্দিষ্ট দিকে বিচলিত 
হইবার ঝোক্ নাই, একথা ঠিক নয়। একটা উদাহরণ লওয়া 
যাউক। মনে কর, শেল্ফের তাকে এক সারি বই খাড়া করিয়া 
সাজানো আছে । এখন যদি দক্ষিণ প্রান্তের বইখানিতে ধাক। 

দেওয়। যায়, তাহ। হইলে কি হয় বল! ষায় না কি? তখন 
দক্ষিণের বইখানি তাহার ধামের বইখানির ঘাঁড়ে পড়ে । এই 

রকমে একেন্ন ধাক্কায় তাহার পরবর্তী বই হেলিয়া গিয়া বইয়ের 
লারিটিকে বামে হেলাইয়া রাখে । এখন মনে করা যাউক, 

ধাক৷ দিবার পূর্বেই যেন সমস্ত বইগুলিকে একটু করিয়া, বামে 
হেলাইয়া রাখা গিয়াছে । এই অবস্থায় দক্ষিণ প্রান্তের বইখানিতে 

বামে ধাক্কা দিলে কি হয়, সহজেই অনুমান করা যায়। এখানেও 

প্রত্যেক বই তাহার পাশের বইয়ের উপরে পড়িয়া সমস্ত বইকে 

বামে হেলাইয়! ফেলিবে | কিন্তু খাড়া বইগুলিকে বামে হেলাইতে 

যত জোরে ধাক। দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল, এখানে তত জোর্বের 

আবশ্যক হইবে না। বামে চেলিবার জন্য সেগুলির যে-একটা 

ঝেখক্ পূর্বেই ছিল এখানে তাহার সাহায্যে বইগুলি অল্প ধাক্কায় 
হ্লেলিয়া যাইবে । এখন ঈষৎ বামে-হেলানো বইগুলিকে 

ডাইনে হেলাইতে গেলে কি হয়, দেখা যাউক | বইগুলির কঝৌঁক 

আছে বামে হেলিবার জন্য, কাজেই, সেই ঝোককে কাটাইয়া 

ডাইনে হেলাইতে গেলে বইয়ে অনেক জোরে ধাক্ক| না দিলে 
চলিবে না। ্ 

'আর একট। উদাহরণ দিলে বোধ করি বক্তব্যটা আরো 
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স্পষ্ট হইবে । মনে করা যাউক, যুদ্ধ-ক্ষেত্রের তিন কোণায় তিন 
দল সৈন্ভ যুদ্ধ-সক্করায় দীড়াইয়া আছে। এই তিন দলের 
প্রকৃতিও যেন তিন রকমের । প্রথম দলের লোকগুলি 

নিম্পরোয়া,_তাহাদের ভয় নাই, সাহসও নাই। দ্বিতীয় 

দলের লোকের অত্যন্ত সাহসী । ভয় কাহাকে বলে, তাহারা 

জানে না। তৃতীয় দলের প্রকৃতি আবার অন্য রকমের । 
তাহাদের মধ্যে, একটিও সাহসী লোক নাই, সকলেই অল্পে 

ভয় পাইয়া যায়। এখন মনে করা যাউক, শক্র-পদ্ৈত্ন একটি 

বোমা যেন প্রথম দলের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। দলের লোকেরা 

নিম্পরোয়া। ক্থতরাং প্রথমে তাহাদের মধ্যে একটু চঞ্চলত। 

দেখ] দিবে, কিন্তু পরক্ষণেই আর সে চঞ্চলতা থাকিবে না। তার 

পরে মনে কর! যাউক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের প্রত্যেকের সম্মুখে 
ছুইটি বোম! ভীষণ শব্দে ফাটিয়া গেল। দ্বিভীয় দল সাহসী, 
স্তুরাং আকম্মিক বিপদে তাহাদের মধ্যে যে-চঞ্চলতা৷ দেখ! 

দিল, তাহা উহ্হারা মনের জোরে থামাইয়৷ দিবে। কিন্তু তৃতীয় 
দল ইহা পারিবে না। এই দল ভীরু; ইহার প্রকৃতি দ্বিতীয় 
দলের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ এই দলের প্রত্যেকেরই ঝৌক 

পালাইবার দিকে । কাজেই, সম্মুখে বোম। ফাটিবামাত্র, তাহার। 

ছত্রভঙ্গ হইয়। ছুটিয়া পলাইবে। 

জগদীশচন্দ্র বলিতেছেন, পূর্বোক্ত উদ্াহরণে ছুই বিপরীত 

বেক থাকায় যেমন “বাহিরের উত্তেজনায় পৃথক ফল দেখা 

গেল, স্োয়ুর অণুগুলির মধ্যে যদি সেই রকম বিপরীত ঝেোক 
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থাকে, তবে তাহার, উত্তেজন1-বহনে এ রকম পৃথকৃ ফল 
দেখারই সম্ভাবনা । তখন অবস্থা-বিশেষে বাহিরের অতি- 

ছু উত্তেজনায় আমাদের প্রবল অনুভূতির কৃষ্টি হইবে এবং 
প্রবল উত্তেজনা ক্ষয় পাইয়া অতি-সছু অনুভূতির উৎপত্তি 

করিবে। কেবল ইহাই নয়, ঝৌকের মাত্রা যদি উত্তেজনার 

বিপরীতে অতি প্রবল গ্রাকে, তবে স্রায়ুতে ধাক্কা দিয়] সেই 

উত্তেজন! লোপ পাইবে । তখন বাহিরের উত্তেজনায় প্রাণীর 

কোনে। 'অনুভূতিই হইবে না। আচাধ্য জগদীশচন্দ্র সাষুর 
আণবিক ঝেৌঁকের এই ক্রিয়ার কথা কল্পনা করিয়াই ক্ষান্ত 
হন নাই। এই কল্পনা যে সত্য, তাহা তিনি জড়, উদ্ভিদ 
ও প্রাণী লইয়া পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। 

কোনো বাহিরের উত্তেজনাকে ইচ্ছা-অনুসারে প্রবল বা মু 
করিতে হইলে, স্নায়ুর অধুগুলিতে তদন্রূপ ঝৌোক দিয়া 

তাড়াতাড়ি সাজানো প্রয়োজন । বিছ্যুৎ-প্রবাহ দ্বারা সহঙ্ক্জই 
এই কাজটি করা চলে । এমনে করা যাউক যেন, কোনো 

পাত্রস্থিত জলের ভিতর দিয়া বাম হইতে দক্ষিণ দিকে 

বিদ্যুতের প্রবাহ চলিতেছে । বিদ্যুৎ জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া 
বুদ্ধদের আকারে অক্সিজেনকে ছাড়িয়৷ দেয়; বাকি হাইড্রোজেন 
থাকে প্রবাহের দক্ষিণে তাহার পথ রোধ করিয়া । কাজেই, 
যত জোরেই প্রবাহ চলুক না, কেন, তাহা ক্রমে মন্দীভূত 
হয় এবং হয়ত শেষে অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এখন, প্রবাহের 
দিক্ পরিবর্তন কর, অর্থাৎ তাহা দক্ষিণ হইতে বামে চলিতে 
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থাকুক । দেখিবে, হাইড্রোজেনেরু কণা বিপরীত দিকে 

অর্থাৎ প্রবাহের বামে দ্াড়াইয়! তাহার গতিরোধ করিবে। 

স্নায়ু-স্থত্রের ভিতর দরিয়া বিদ্যুৎ চালাইয়া এবং তাহবর দিক্ 
পরিবর্তন করিয়৷ ইচ্ছানুনারে স্ায়ুর অণুগুলিকে উত্তেজনা 
বহনের অন্কূল বা প্রতিকূল করা যাইতে পারে। 

উদ্ভিদের এবং প্রাণীর স্নায়ু লইনা পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা করায় 
জগদীশচন্দ্র যে-ফল পাইয়াছেন তাহা অদ্ভুত। পরীক্ষার 
পূর্বে তিনি উদ্ভিদের স্রায়ুর অণুগুলিকে উত্তেজনা বহনের 
অন্থকুল করিরা রাখিয়াছিলেন। তা”র পরে যে অতি মৃদু 

উত্তেজন ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ তাহাকেই সেই স্নায়ুর ভিতর দিয়া 

চালানো হইয়াছিল। ইহাতে উদ্ভিদের স্াযুকে প্রবল অনুভূতির 

লক্ষণ প্রকাশ করিতে দেখা গিয়াছিল। তা'র পরে সেই 
সাযুরই অণুগুলির যাহাতে* বিপরীত দিকে ঝেোক থাকে, 

দ্লাহার ব্যবস্থা করিয়া প্রবল উত্তেজন। প্রয়োগ কর! হইয়াছিল। 
এই প্রবল 'উত্তেজনায় উদ্ভিদ অনুভূতির লক্ষণ প্রকাশ করে 

নাই। অর্থাৎ এই অবস্থায় বহিঃ-প্রকৃতির অতি প্রবল 
ধাক্কাকেও উদ্ভিদ অগ্রাহ্া করিয়াছিল ! 

এই ত গেল উদ্ভিদের কথা । প্রাণী লইয়' পরীক্ষা করায় 

জগদীশচন্দ্র যে ফল পাইয়াছেন, তাহা আরো আশ্যধ্যজনক । 
ব্যাঙের স্বাযুর অণুগুলিকে উত্তেজনা বহনের অনুকুল করিয়া 
অতি মুছু, উত্তেজনা প্রয়োগ করা হইয়াছিল। ইহাতে 
অতীন্দ্রিয় উত্তেজনায় প্রবল অনুভূতির স্থষ্টি হইয়াছিল । ' তার 



৩১০ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

পরে স্নায়ুর অণুগুলিকে উত্তেজন! বহনের প্রতিকূল করিয়া 
তাহার গোড়ায় তিনি লনণের ছিটা! দিয়াছিলেন। কাটা ঘায়ে 

লবণের, ছিটাঁর উত্তেজনা অতিশয় প্রবল। কিন্তু অণুগুলির 

ঝৌক প্রতিকূল থাকায় এই প্রবল উত্তেজনার অন্থভূতি 
একেবারে লোপ পাইয়াছিল। যে ব্যাঙ লবণের ছিটার 
উত্তেজনায় পা ছুড়িয়া বেদন জানাইতেছিল, এখন তাহাতে 

একটুও বেদনার লক্ষণ দেখা যায় নাই। 

বৈজ্ঞাির্ক উপায়ে স্নায়ুর অণুগুলিকে যে, উত্তেজনা বহনের 

অন্থকুল ও প্রতিকূল কর! যায়, পূর্বোক্ত বিবরণ পাঠ করিলে 

ধতাহাতে একটুও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু মানুষের ন্যায় উন্নত 

প্রাণী তাহার ইচ্ছাঁশক্তির গ্রভাবে দেহের স্ায়ুকে উত্তেজনা 

বহনের অন্থকুল ব৷ প্রতিকূল করিতে পারে নাকি? বোধ 

করি, কোনো বৈজ্ঞানিকই এ পুষ্যস্ত এই বিষয়টি লয়] চিন্তা 
করেন নাই। পূর্বোক্ত পরীক্ষার সময়ে জগদীশচন্দ্রের মনে 
এ প্রশ্নটিরই উদয় হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা৷ বলিয়াছেন 

তাহাতে অনেক চিন্তার বিষয় আছে। 

আমাদের দ্রেহের সর্বাংশে যে সকল পেশী ( ড150199 ) 

বিন্তস্ত আছে, শরীরতত্ববিদ্ সে-গুলিকে স্বায়ত্ত (৬০010776270) 

পেশী এবং অনায়ভ্ত পেশী (1750101)27য ) এই ছুই শ্রেণীতে 

ভাগ করিয়া থাকেন। স্থায়ত্ত পেশীকে আমর ইচ্ছামত চালন। 

করিতে পারি, কিন্তু অনায়ত পেশীকে' যথেচ্ছ চালাইবার 

শক্তি, আমাদের নাই। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষমতাবান 
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পুরুষ যে, "নায়ভ পেশীকে নিজের ইচ্ছাধীন করিতে পারেন, 
আচাধ্য জগদীশচন্দ্র তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। * যেপেশীর 

চালনায় হৃদ্পিখ্ডের স্পন্দন হয়, তাহা অনায়ত্ত, অর্থাৎ তাহার 

ক্রিয়ার উপরে মানুষের হাত নাই। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই 

হৃদস্পন্দন রোধ করিতে পারে, এরকম লোকও তিনি 

দেখিয়াছেন। আমাদের অন্ত্রের (11010650055 ) পেশীর যে 

কমি-গতি (7০017562155) আছে, তাহা! আমাঠদ ইচ্ছাধীন 
নহে। কিন্তু ইচ্ছা অনুসারে কেহ কেহ যে, অন্ত্রের কৃমি- 

"গতিকে নিয়মিত করিতে পারেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণঃ 
জগদীশচন্দ্র পাইয়াছেন। কেবল ইহাই নয়, কৃুম্-গতিকে 

ইচ্ছান্ুসারে বিপরীত দিকে চালনা করিতেও তিনি দ্রেখিয়াছেন। 

রন্জেন্ রশ্মির (২-1২০১৪) সাহায্যে ফোটোগ্রাফ ছবি 
তোলায় এ কুমি-গতি সুস্পষ্ট হইয়াছিল । সাধনা দ্বার এবং 

এক্ষাগ্রতার সাহায্যে মানুষ ইচ্ছাশাক্তকে যে কতদূর উন্নত 

করিতে পারে কোনে বৈজ্ঞানিক এ -খান্ত তাহার অন্্সন্ধান 

করেন নাই। স্থুতরাং উন্নত হচ্ছাশক্তির দ্বারা যে, সাধুর 

উত্তেজন! বহনশক্তিকে প্রয়োজন অনুসারে খর্ব ও প্রবল করা 

যাইতে পারে, একথা অস্বীকার করার কোনো হেতুই নাই। 

ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কিপ্রকারে স্বাযুর কাধ্যকে শিয়মিত করা যায়, 
আচার্ধ্য জগদীশচন্দ্র “নিয়ল্থখিত এবটি ক্ষুদ্র ঘটনায় তাহার 
পরিচয় পাইয়াছিলেন। 

এক সময়ে জগদীশচন্দ্রকে কুখাযুন প্রদেশের সীমান্তস্থিত 
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কোনো জঙগলাকীর্ণ পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল । গবেষণার 

জন্য বন্য লতাপাতা সংগ্রহ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। 
কোনোঁ ক্ষুদ্র গ্রামের নিকটে গিয়া শুনিলেন, একটি প্রকাও 

বাঘ আসিয়া দিনের পর দিন গ্রামবাসীদিগকে মারিয়া 
ফেলিতেছে। সে দ্রিন-ছুপুরেও অত্যাচার করিতে ছাড়িতেছে 

না। কিন্তু নিঃসহায় গ্রামবাসীরা যখন কোনো উপায়েই 
বাঘটিকে মারিতে পারিল না, তখন গ্রামের লোকেরা কালু 
সিংহের শরণাপন্ন হইল । কালুর একট] পুরাতন বন্দুক ছিল। 

গ্রামবাসীদের অন্থরোধে সে ভাঙ। বন্দুকে বারুদ ভরিয়া বাঘ-' 

শিকারে বাহির হইল । 
সেদিন বাঘটি একটি মহিষকে মারিয়া মাঠে ফেলিয়া 

রাখিয়াছিল। কালু সেই মরা মহিষের কাছে ঝোপের 
আড়ালে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কাছে ছুই একটি ছোটো 

ঝোপ ছাড়া বড় গাছপালা কিছুই ছিল না। কয়েক ঘণ্ঠ। 

পরে ঠিক সন্ধ্যার সময় বার্ঘট কালুর চারি হাত তফাতে 
দেখা দ্িল। ভয়ে তাহার হাত কাপিতে লাগিল। বন্দুক 

তুলিয়া যে শিকারটিকে লক্ষ্য করিবে সে ক্ষমতাটুকুও তাহার 
রহিল না। কি-প্রকারে এই দারুণ ভয় দূরীভূত হইয়াছিল 
জিজ্ঞাসা করায় কালু বলিয়াছিল,_-“যখন দেখিলাম, আসন্ন 

মৃত্যুর বিভীষিকায় আমার সর্ধধাক্দ অবশ হইয়া আসিয়াছে, 
তখন আমি নিজেকেই সম্বোধন করিয়া মনে যনে বলিতে 
লাগিলাম,_-কালু সিং! তোমাকে এখানে কে পাঠাইয়াছে ? 
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ভাবিয়া দেখ, সমস্ত গ্রামের জীবন্-মরণ তোমার উপরেই 

নির্ভর করিতেছে নাকি?” মনে মনে এই কথা বলার পরে, 
আমি আর কাপুরুষের মতো লুকাইয়া থাকিতে পারিলাম না; 
উঠিয়া দাড়াইলাম। তার পরে এক অদ্ভূত ঘটন। ঘটিল। 

আমার দেহের সেই কাপুনি কোথায় চলিয়া গেল, আমি 
পাহাড়ের মতে| দৃট হইলাম। এদিকে বাঘটি আমার উপর 

ঝাপাইয়! পড়িবার জন্য উদ্যোগ করিল। তাহাৰু উজ্জল চক্ষু 

ও আস্ফালন দেখিয়া ভয় পাইলাম না। তার পরে সে যেই 
আমাকে লক্ষ্য করিয়া ঝাপ দিল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে গুলি 

ছুঁড়িলাম। পরক্ষণেই সেই গুলিরই আঘাতে বাঘটি আমার 

সম্মুখে মারা গেল ।” 
স্থতুরাং বহিঃগ্রকৃতির উত্তেজনা আমাদের অনুভূতির উপরে 

যে-প্রভাব বিস্তার করে, আমাদের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব তাহা 

অগ্টেক্ষা কম নয়। আাযুকে নিজের আয়ত্তে রাখিয়া, মানুষু 

বহিঃপ্রকৃতির উত্তেজনাজাত অনুষ্তিকে বদলাইতে পারে। 

বহিঃপ্রকৃতি জড়ের উপরে যতই প্রভাব দেখাকৃ, মানুষের 

উপরে তাহার প্রভাব অখণ্ড নয়। মানুষকে অদৃষ্টের ক্রীড়শনক্ক 

বল মহা ভূল। বিরুদ্ধ পারিপাশ্বিক অবস্থার উপরে জয়ী 
হইবার তেজ তাহারি মধ্যে ভম্মচ্ছাদিত বহ্ছির স্ায় বর্তমান 

আছে। যে-পথ দিয়া বার্হিরের উত্তেজনা! দেহে প্রবেশ 

করে, তাহার্ৰ চাবি মানুষেরই হাতে আছে। সে ইচ্ছা 
করিলেই সে-পথ মুক্ত রাখিতে পারে এবং বোধও করিতে 
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পারে। খে-অশ্রুত বাণী শ্রোতার সন্ধানে আমাদের চারিদিকে 

নিয়ত,ঘুরিঘ্া মরিতেছে, তাহা স্বকর্ণে শুনিবার উপায় মান্থষেরই 
আয়ত্ে আছে। বাহিরের নানা কোলাহল ও উপদ্রব হইতে 

সম্পূর্ণ মুক্তি পাইবার উপায়ও সে জানে। উত্তিদু হইতে 
আরম্ভ করিয়। প্রাণীর দিকে অগ্রসর হইলে, তাহাদের যে 

বিচিত্র রূপ নজরে পড়ে, তাহা উহাদের প্রাণেরই অভিব্যক্তির 
মৃত্তি। স্বদেশ-ভক্তের আত্ম-বলিদানে, যোগীর অরূপ-রতনের 
সন্ধানে, যে-অনির্বচনীয় আনন্দ ফুটাইয়া উঠে, তাহাতে আমরা 

' নেই প্রাণেরই অভিব্যক্তির ধারা দেখিতে পাই। এই অভিব্যক্ত 

প্রাণ বাহিরের বন্ধনে বাধা পড়ে না, সমস্ত বন্ধন. ছিন্ন 

করিয়া সে সকলের উপরে মাথা তুলিয়া দাড়ায় । 

জড়ের পুলক, প্রাণের স্পন্দন, জীবনের অপূর্ব ছন্দ, 

ভিতরে বাহিরে ঘাত-প্রতিঘাতের লীলা,_এগুলি যত বিচিত্র, 
তাহাদের যোগস্থত্র ততই দৃঢ়! যখন দেখা যায়, উত্তেজনার 
হিল্লোল স্নায়ুর ভিতরে চলিয়া ভক্তের ভক্তিতে, মাতার 

মাতৃত্বের কবির কবিত্বে এবং ভাবুকের ভাবধারায় মৃত্তিমান্ 
হইয়া ছায়াবাজি দেখাইতেছে, তখন সত্যই অবাক হইতে 
হয়। তখন জানিতে ইচ্ছা হয়, এই জড়-দ্রেহ এবং সেই 

ছায়ার মধ্যে কোন্টি প্ব, কে অক্ষম্ব এবং কে অম্বত। 
অনেক জাতি, অনেক রাজ।, দোর্দগুপ্রতাপে পৃথিবী শাসন 

করিয়াছে। আজ ভূতলে তাহাদদের চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া 

ধায় না। যে-সকল' রাজবংশের এঁহিক শক্তিতে জগৎ 
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কম্পন্ধান হইত আজ তাহাদেরি বা চিহ্ন "কোথায়? এধন মাটি 

খুঁড়িয়। ছুই. চারিখানি ইষ্টকে তাহাদের পরিচয়, গ্রহণু করিতে 

হম়। এই চিহুও দু'দিন পরে লোপ পাইবে । জড়ের' এই 
কি নিয়তি? ইহা জড়ের একটি রূপ বটে, কিন্তু ইহার 

একটি অক্ষয় রূপও আছে। পুরুষপুরম্পরার পুঞ্তীভূত চিন্তা 
ও ভাবসম্পদ্ যাহা এখন আমাদের সম্মুখে হোমাগ্নির শিখার 

স্তায় দীপ্চি্ পাইতেছে, তাহাই এ অক্ষয় রূপ। “মানুষ যখন 

স্বাধিকারে, সিদ্ধিতে এবং জড়ে অমৃতের সন্ধান করে, তখন 

ব্্থমনোরথ হয়। এই জগতে চিন্তা ও ভাবই অমৃত। 

সমাপ্ত । 
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 উন্বভভানিন্ক এ্রল্হান্বললী 
যেসকল আবিষ্কারের দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞান জগঘ্ধাসীকে 

চমকিত করিয়াছে, নিম্নের চারিখানি পুস্তকে তাহার অধিকাংশই 
বিবৃত হইয়াছে । ধাহার1 বিজ্ঞানের কিছুই জানেন না, এই 
পুস্তকগুলি পাঠ করিলে তাহার! অনেক জ্ঞান অঞ্জন করিবেন :-- 

১। প্রা্কৃতিকী ৮, *., ২২. 
২। পপ্রক্কতি-পরিচয় *-, ২৩১1০ 
৩। বৈজ্ঞানিকী ৮৪৭ ৮০, ১৩ 
৪। সার জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার. - ২1০ 

নিম্নের পুস্তকগুলিতে গল্পের মতো করিয়া অতি সরল ভাষায় 

নানা বৈজ্ঞানিক তত্ব বিবৃত করা হইয়াছে । পদার্থ-বি্ভা 

প্রাণিতত্ব, উত্ভিদ্তিত্ব, জ্যোতিবিগ্ভা কিছুই বাদ যায় নাই। 
বালক-বালিকার! এই সকল পুস্তক পাইলে আগাগোড়া 'ন! 
পড়িয়া ছাড়িবে না । যে-সকল পাঠক-পাঠিক বিজ্ঞান পড়েন 
নাই, তাহার। বিজ্ঞানের নানা শাখার সহিত পরিচিত হইবেন 

১। গ্রহনক্ষত্র ১৪০ ৬1 শী ৭ টা 
২1, বিজ্ঞানের গল্প ১২ ৭ রঃ পরী ১০ 

৩। মাছব্যাঙ সাপ ১]০ ৮ শব টি 

৪। পোকামাকড় ২২ ৯। আলো ২২ 
€। গাছপাল৷ ২1০ ১. চুম্বক ও বিদ্যুৎ (নতথ) 

ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস. ১4 
" ২২১ কর্ণশুয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা । 








